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

Volg ons ook op :  

 

Markt 6-7 te WaalwijkSMASH nummer 1   

56e jaargang –  28 januari 2016 

 
Redactie  :   Sheng Huang                    Martin Dekkers 

                     

     06-44175549                    06-53732253  

           sr.huang@home.nl                   mdekkers@xs4all.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 

   jvanwees@ziggo.nl 
 

  

PENNINGMEESTER:   Jos Verlaan            0416-280087 

         Loonsevaert 57 

          5171 LL Kaatsheuvel    

                  email: penningmeester@fstwaalwijk.nl              
 

 

 

SECRETARIS:                  Peggy Timmers          06 - 41944142         

               Kamillehof 4 

     5044 AM Tilburg 

     email: secretaris@fstwaalwijk.nl 
 

 

JEUGD- & TECHNISCHE ZAKEN: Stefan de Kloe      06-42565502 

                               Statenlaan 21 

                               5121 HA Rijen 

                               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:       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. 

 

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 17 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 
 
Donderdag 25 februari 2016 is er weer de Algemene 

Ledenvergadering. In deze A.L.V. zal het bestuur openheid geven 

over het door hen gevoerde beleid. Dit zal de laatste A.L.V. zijn die 

ik als jullie voorzitter zal houden. 

Helaas heb ik deze beslissing moeten maken vanwege fysieke 

ongemakken. Badminton spelen is voor mij niet meer mogelijk. 

 

Natuurlijk wil ik jullie ook wijzen op de naderende 

clubkampioenschappen. Zoals altijd een gezelligheidstoernooi, 

waaraan iedereen kan deelnemen, beginners en gevorderden worden 

aan elkaar gekoppeld waardoor er hele leuke partijen tot stand 

komen. 

 

Een clubdag, die voor allen een gezelligheidsdag moet zijn, met na 

afloop gezellig nog wat bijpraten met een hapje en een drankje. 

Dus mensen, geef je massaal en op tijd op, zodat de technische 

commissie zich kan buigen over een groot aantal te spelen partijen. 

Lees verder in deze Smash alles over de dingen die nog komen gaan. 

 

Veel leesplezier en tot donderdag 25-02 op de Algemene 

Jaarvergadering. 

 

 

Groetjes, 

 

Jan van Wees 
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Agenda   
 
 

Feb 04       Carnaval jeugdbadminton met vriendjes en       

                      vriendinnetjes 

06      Carnaval badminton met vriendjes en vriendinnetjes 

09  Geen badminton i.v.m. carnaval 

20  Internationaal jeugdtoernooi Nederland-België  

 25   Algemene ledenvergadering 

 

Mrt  05  Clubkampioenschappen  

 

Apr  02  Ouder – kind toernooi 10.00 – 15.00 uur 

 

Mei 05   Geen badminton i.v.m. Hemelvaart 

 

Juni 18      Het Langstraat Jeugdtoernooi 2016 

24-26 Jeugdkamp  

 

Juli  21   Laatste training zaterdagjeugd voor de vakantie 

21   Laatste speeldag voor de vakantie 

21   Tapas-avond 
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Agenda Algemene Leden Vergadering 

 

Datum: donderdag 25 februari 2016 

Locatie: Sporthal ‘’de Slagen’’, eerste verdieping 

Aanvang: 19:30 uur 

 

Op donderdagavond 25 februari aanstaande zal om 19.30 uur in 

Sporthal ‘’de Slagen’’, de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden 

van BC F.S.T. 

 

Agenda: 

1. Opening van de voorzitter 

2. Notulen van de A.L.V 26 februari 2015 

3.  Verslag algemene zaken 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

5. Verslag competitieleider 

6.  Verslag penningmeester 

7. Kascontrole commissie: Elo Martens & Micha Timmermans 

8. Begroting 2016 

9. Verkiezingen 

  Kascontrole commissie 

  aftredend: Elo Martens 

Bestuur 

 aftredend en niet herkiesbaar:  

voorzitter Jan van Wees 

10. Bestuursvoorstellen en mededelingen 

11. Huldiging jubilarissen 

12. Rondvraag  
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

B.C. F.S.T. 

donderdag 26 februari 2015 
 
 

 
 

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

Kempen, Jay Ekkel, Harno van Delft, Daan Wijngaard, Renate de Negro, Kevin van Dieen, Bram 

Kuysters, Nikki de Jong, Nicky Rosenbrand, Merel Kuysters, René Kuysters, Sander v.d. Hoek, 

Maarten Daamen, M. Giesbers, Erwolt Pullens, Sheng Huang, Manon de Vos, Sanne de Vos, Juliette 

Bijnen, Patrick Hultermans, Lonneke Arnold, Sander Hornes, Elo Martens, Marcel v.d. Laar, Nico 

Vervoordeldonk, Louise Strijk, Dennis Pullens, Belinda van Sluisveld, Corine Tripaldelli, Gerben van 

Dijk, Jurgen Dumoulin, Joan Peeters, Peggy Timmers, Anton van Himbergen 

 

Afgemeld met kennisgeving, Meindert tand, Ronald Wingelaar, Daphne v.d. Loo, Co Stolwijk, Alex 

v.d. Water, Menno Kempff, Mari Spikmans. 
 

1. Opening van de Voorzitter 

Om 19.45 u opent de voorzitter de vergadering en heet 

iedereen welkom. Onze excuses voor het parkeerprobleem. 

Opkomst: 39 leden zijn aanwezig. 

  

2.  Notulen van de ALV 20 maart 2014 

De notulen worden per bladzijde van de Smash doorgenomen. 

Er zij geen op- en/of aanmerkingen.. 

De notulen van de ALV 2014 worden goedgekeurd. 

 

3. Verslag Algemene zaken 

Will ten Bosch vraagt aan de leden om wijzigingen van email 

adressen op tijd door te geven. 

Geen op- en/of aanmerkingen 

Verslag Algemene zaken wordt goedgekeurd. 
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4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

De zaterdagjeugd heeft het goed naar hun zin in de Zeine, ze 

hebben nu eindelijk een vaste stek. 

Verslag jeugdzaken en technische zaken goedgekeurd. 

 

5. Verslag competitieleider 

Veel startproblemen met de zaalhuur. 

U13 kampioen. Applaus voor Quinty, Farrah Iffa, Tymo en 

Chairudin. 

Stefan stopt als competitieleider. Kevin van Dieën neemt het 

van hem over. competitie@fstwaalwijk.nl. 

Voorzitter: We zijn een technische commissie aan het 

opzetten. Begeleiders en trainers hebben zich hiervoor 

aangemeld. Verder is het ook wenselijk dat er leden zijn die 

zich willen aanmelden om een activiteit mede te ondersteunen. 

Verslag competitieleider goedgekeurd. 

 

Anton van Himbergen doet namens de midweekcompetitie ook 

een woordje. 

De midweekcompetitie bestaat uit 3 teams, de 

thuiswedstrijden (1 team per keer) worden op donderdagavond 

gespeeld. Vorig jaar waren 2 teams kampioen geworden. Dit 

seizoen is nog niet afgelopen dus horen we van Anton de uitslag 

nog wel. 

 

Inschrijven voor het nieuwe seizoen is ook te vinden op onze 

website. 
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6. Verslag penningmeester 

Financieel overzicht 2014. 

Verslag uitgedeeld en de penningmeester geeft uitleg en 

toelichting op de gestelde vragen door de vergadering. 

Verslag penningmeester goedgekeurd. 

 

7. Kascontrole commissie 

Sander van de Hoek en Elo Martens hebben de controle 

uitgevoerd.  

 

Uitleg kascontrole commissie door Elo. 

Diverse steekproeven gehouden, alles keurig en perfect in 

orde. Goed werk geleverd. 

De voorzitter dankt Sander en Elo voor hun inzet. 

Verslag is opgemaakt en overhandigd. 

 

8.  Begroting 2015 

Uitleg door Jos Verlaan, de penningmeester, hoe de begroting 

is opgebouwd. 

Vraag van de vergadering in 2014, om een beleidsplan is dan 

ook uitgevoerd, deze is op te vragen bij Jos voor diegene die 

daar belangstelling voor hebben. 

Forse huurverhoging voor sporthal de Slagen, hierop komen we 

terug in agendapunt 10.  

Begroting voor 2015 goedgekeurd. 

Louise Strijk: We hebben geen clubdag meer met feest. Hoe 

komt dat. 
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Bestuur: Het blijkt dat als we dat iedere jaar organiseren het 

animo terugloopt. Misschien eens in de 5 jaar doen. 

Vraag van het bestuur aan de vergadering is: als er 

vrijwilligers zijn die met een leuk plan komen om eventueel een 

alternatief te organiseren dan staan wij hiervoor open. 

Misschien weer een evenementencommissie in het leven 

roepen. 

Zijn er al leden aanwezig op de vergadering die zich hiervoor 

geroepen voelen.. 

Het bestuur last een pauze is om de vergadering hierover te 

laten beraden. 

 

PAUZE 

 

9. Verkiezingen 

 

Kascontrole Commissie:  

Sander van de Hoek is aftredend.  

Harno van Delft meldt zich aan, waarvoor onze dank.  

Aangenomen door de vergadering.  

Kascommissie 2015: Elo Martens en Harno van Delft. 

 

Bestuur: 

Aftredend en herkiesbaar: Algemene zaken Will ten Bosch  

Aftredend en niet herkiesbaar: Secretaris Corry Terhorst. 

Peggy Timmers heeft zich kandidaat gesteld. 
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Aangenomen door de vergadering. 

 

10. Bestuursvoorstellen en mededelingen 

De Gemeente heeft een verhoging van ongeveer 36% berekent 

voor sporthal de Slagen. Badmintonregeling noemen ze dat. In 

sporthal de Slagen liggen 12 banen, gemiddeld 4 meer dan in de 

andere hallen. We zouden in 2015 € 45,80 voor een uur moeten 

betalen ook voor de Zeine, Nu hadden ze bedacht om dit 

bedrag te delen door 9 = € 5,10. Betekent dat we voor de 

Slagen 12 x € 5,10 = € 61,20 moeten gaan betalen.  

We hebben een bezwaarschrift ingediend en een brief naar 

Burgemeester Kleijngeld. We hebben hierop nog geen antwoord 

gekregen. Wordt vervolgd dus. 

Zodra we meer weten worden de leden hierover geïnformeerd.  

 

Clubkampioenschappen 7 maart: inschrijven bij Stefan de 

Kloe. 

Na afloop is er de prijsuitreiking, een drankje en satéhapje. 

Opening de Zeine: 2 mei 2015. 

F.S.T. heeft een stand aangevraagd om onze vereniging te 

promoten. Elo Martens gaat met nog enkele leden van F.S.T. 

demonstratiewedstrijden geven (waarschijnlijk) samen met 

High Speed. We proberen hiervoor ook de media te benaderen 

en de leden krijgen de informatie via de mail. 

Jeugdkamp: 10 t/m 12 juli 2015. 
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11. Rondvraag 

Erwolt: coaching voor de donderdagjeugd. Angela heeft 

aangegeven dit wel te willen doen. 

Bestuur: Iets voor de technische commissie om over te buigen. 

Stefan: competitieformulier welke in Smash of op internet 

staat voor 24 april inleveren of mailen naar competitieleider.  

 

Sanne de Vos: zouden er ook veren shuttles tijdens de training 

in de Zeine kunnen zijn.  

Stefan: shuttles die niet goed meer zijn voor de competitie 

gebruiken voor de training. 

Harno: er is een alternatief om goedkopere shuttles te kopen 

voor training. 

Bestuur: in de technische commissie overleggen hoe dit op een 

niet te dure manier is op te lossen.  

 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en 

inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur. 

 

 

 



 

   

   

18  

Verslag algemene zaken en ledenadministratie 2015 
 

Ledenadministratie 

 

In 2015 is het ledenaantal iets toegenomen; van 155 eind 2014 naar 

160 eind 2015.  

Het aandeel jeugd was 58 met 29 meisjes en 29 jongens. 

De 102 senioren waren verdeeld over 34 dames en 68 heren. 

 

Het grootste deel van de leden (128) was afkomstig uit Waalwijk 

incl. Waspik en Sprang-Capelle.  

De overige 32 kwamen o.m. uit Kaatsheuvel/Loon op Zand,  

Drunen/ Heusden, Tilburg, den Bosch en zelfs Rijen en Made.  

 

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

blessureleed, wijzigende interesses en tijdgebrek.  

 

Algemene zaken 

 

Het verzenden van mededelingen via de e-mail leverde wederom een 

snelle berichtgeving op.  

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. 

Een aantal leden is daardoor een enkele keer niet (op tijd) van 

noodzakelijk nieuws op de hoogte gebracht kunnen worden.  

 

Naast de mogelijkheid om automatisch een mailbericht te 

ontvangen als er een nieuw bericht aan de website van FST is 

toegevoegd is onze vereniging sinds kort ook op Facebook te volgen.  

 

Wellicht levert dit een frequenter bezoek aan de FST website op.   
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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 (competitie 

spelende) zaterdagkinderen naar de donderdag.  

De competitietrainingen worden sinds de zomervakantie door 

Angela Cor verzorgd. Anton is doorgeschoven naar de recreatieve 

trainingen, die hij samen met Peggy en mij begeleidt. Merel is eind 

vorig jaar gestopt, en wij willen haar graag bedanken voor haar 

inzet. Daarvoor in de plaats is Nicky gekomen, waar wij erg blij mee 

zijn.  

 

De zaterdagochtendjeugd krijgt ook langzaam meer deelnemers. 

Om wat meer stimulans te kweken worden er af en toe een 

competitiewedstrijd tijdens deze training gespeeld. Dan kunnen de 

trainingskinderen zien wat de competitie inhoudt. Met ingang van 

het nieuwe jaar ben ik gestopt met de begeleiding van deze jeugd, 

en heb het stokje hiervoor overgedragen aan Kirsten van de Ven. 

 

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. 

 

We hebben sinds dit seizoen een heuse technische commissie. 

Hierdoor worden mijn taken en verantwoordelijkheden door 

meerdere mensen gedragen. Hieronder vallen de vaste tournooien 

als het Unna-tournooi, de WK, onze eigen clubdag, het 

internationaal jeugdtournooi (NL-B) en het ouder- kind tournooi.  
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Ook worden hier verbeteringen doorgevoerd, zoals nieuwe telbord-

standaards en shuttlekokers aan de netten om de rondslingerende 

shuttles in te doen.  

 

Het is heel fijn om te zien dat we behoorlijk wat vrijwilligers in 

onze club hebben, die zo ieder een klein stukje van de grote kluif 

werk voor hun rekening neemt. Allemaal hartelijk dank ! 

 

Groeten, 

Stefan de Kloe 
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Verslag Technische Commissie 
 

Sinds de ALV van 2015 heeft onze vereniging weer een Technische 

Commissie (TC). Ongeveer 10 jaar hebben we geen TC gehad. Het 

doel van de TC is het ondersteunen van de bestuursleden 

Technische en Jeugdzaken. In dit geval is dat Stefan de Kloe.  

Hierdoor is enerzijds de last verdeeld en kunnen we meer 

activiteiten oppakken en op een kwalitatief hoog niveau uitvoeren.  

 

Het afgelopen jaar heeft de TC bestaan uit: Stefan de Kloe & Jos 

Verlaan (namens bestuur), Marcel van de Laar, Erwolt Pullens. Kevin 

van Dieën,  Harno van Delft (heeft vanwege activiteiten in juni 

moeten stopzetten) en Anton van Himbergen (voorzitter). We 

hebben in totaal 3 vergaderingen gehad.  

 

Wat doet de TC dan zoal? Een greep uit hun activiteiten uit het 

afgelopen jaar: beheer en Inkoop shuttles en andere relevante 

technische materialen (zoals shuttlehouders en telborden), 

afstemming tussen de trainers, afstemming over de 

competitieteams, organisatie van de toernooien (ouder-kind, Unna, 

Belgie-Nederland, de clubdag, en het Langstraat toernooi) en het  

in de gaten  van wijzigingen in de spelregels.  

 

Met de TC heeft FST een professionaliseringsslag gemaakt.  Een 

team van enthousiaste leden die het  bestuur helpt om FST een 

fantastische en gezellige vereniging te laten blijven.   
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Vanaf de ALV 2016  zal de TC een iets gewijzigde samenstelling 

hebben. Anton zal zijn voorzitter TC overdragen aan Marcel. En 

Kirsten van de Ven (ouder van Briseïs) zal het team versterken.  

 

Namens de  gehele TC. 

Anton van Himbergen 
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Onze vereniging is dit jaar aan de beurt om het internationale 

toernooi België-Nederland te organiseren. Het toernooi vindt plaats 

op zaterdag 20 februari tussen 9:00 tot 16:00 uur in  Sporthal “de 

Zeine”. 

We zullen net zoals voorgaande keren alleen dubbels 

(jongens/meisjes/gemengd) spelen.   

Ben je nog geen 18 jaar? Dan kan jij je meedoen. Je kan voor 2 

onderdelen inschrijven. De kosten bedragen €2,50 per onderdeel 

per persoon.  

 

De uiterste inschrijfdatum is 13 februari 2016.  

 

Je kan je inschrijfformulier inleveren bij de trainer/begeleider of 

Anton van Himbergen. 

Heb je nog vragen stuur ze naar Avhimbergen@gmail.com of bel 06-

55847398. 

 

We hopen dat jullie allemaal meedoen. Tot dan! 

 

  

Anton van Himbergen, Nicky Rosenbrand, Daan Vermeer 

De organisatie 

 

 

 

mailto:Avhimbergen@gmail.com


 

   

   

24  

 

 

 

Inschrijfformulier  

 

Naam: …………………………………………………………….. 

 

Vereniging: ……………… 

 

Spelsoort 
Naam partner 

(of wanted) 
Leeftijdsgroep Sterkte 

O jongensdubbel 

 

 O 8-11 jaar O zwak 

O meisjesdubbel 

 

 O 12-14 jaar O sterk 

O mixed dubbel 

 

 O 15-17 jaar  

 

 

Inschrijfformulieren via de clubcoördinator naar 

avhimbergen@gmail.com 
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Dames en heren, jongens en meisjes. Het is 

weer zo ver. JULLIE KUNNEN JE 

INSCHRIJVEN VOOR DE FST-CLUBDAG. 

Tevens is er na afloop van de wedstrijden een 

heerlijk saté buffet. Waar jullie na alle 

inspanning heerlijk van kunnen genieten.    

 

Ook dit jaar is de inschrijving voor de jeugdleden GRATIS. Voor de 

senioren hebben we de inschrijfkosten ook weer zo laag mogelijk 

gehouden. 

 

Wanneer en Waar : Zaterdag 5 maart van 9:00 tot 18:00 uur in 

de Slagen (Hierna eten en prijsuitreiking. 

 

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 clubdag 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.  
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FST CLUBDAG 

 

Naam : ……………………………………………………………………………………….. 

 

O  Jeugd 

O  Senior 

 

Ik schijf in voor de volgende onderdelen: 

 

Onderdeel Enkel Dubbel & Mix 

Recreatief-speler    

Competitie-speler   

 

Na de clubdag kom ik nog lekker saté eten: 

 

O  Ja 

O  Nee 

 

De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 28 februari ingeleverd 

zijn bij Kevin van Dieën. (je kunt het inschrijfformulier ook 

inleveren aan de Heistraat 152 5161 GK Sprang-Capelle) 

 

Het inschrijfgeld dient bij inschrijving voldaan te worden. 
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Dagprogramma badmintonweekend met familie en 

Unna / Süderlügum 
Op zaterdag 4 juni 2016  

 

10:00 – 13:00 uur:  Badminton toernooi “De Slagen”  

                              met Unna Süderlügum 

 

14:00 – 18:00 uur:  Familie fietstocht met aansluitend 

                              midgetgolf bij Carola in Drunen 

dus alle (jeugd) leden en ouders/broertje en 

zusje mogen mee 

 

19:00 – 20:30 uur:  Buffet in buurthuis Bloemenoord 

                              hier mogen de kinderen ook mee 

 

20:30 – 02:00 uur: Prijsuitreiking en feestavond voor de senioren 

__________________________________________________ 

 

Oproep voor leden van de badminton club FST: 

 

Er zijn unieke vacatures voor het weekend van 3,4 en 5 juni 2016. 

Nu weten we dat er altijd een stormloop is voor dergelijke 

vacatures, dus schrijf of mail zo snel mogelijk naar: 

patrick.hultermans@ziggo.nl of n.stolwijk@home.nl  

 

Waar kunt u op solliciteren? Wij zijn op zoek naar energieke, 

enthousiaste, creatieve vrijwilligers die graag mee willen helpen aan 

een uniek gezellig weekend vol gemoedelijkheid en gezellige zorg. 

Te denken valt aan vrijwilligers: 

mailto:patrick.hultermans@ziggo.nl
mailto:n.stolwijk@home.nl
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- Voor de ontvangst van de gasten uit Duitsland voor de catering 

op 3 juni in de Ouwe Toren en op 4 juni in buurthuis 

Bloemenoord; 

- Voor de overnachting in de Ouwe Toren (inclusief 

ontbijtservice), van 3 op 4 juni en van 4 op 5 juni; 

- Die een disco goed draaiende kunnen houden met gevarieerde 

muziek voor alle deelnemers. De installatie is af te stemmen 

met de organisatie van buurthuis Bloemenoord. 

 

Toezegging van de technische commissie is er al om het toernooi te 

organiseren. 

 

Wij hopen op een grote opkomst en een geslaagd weekend en noteer 

dit weekend 

maar vast in je agenda!  

Ons motto: hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

 

 

Namens BC FST: 

Patrick Hultermans en Co Stolwijk 
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F.S.T. Waalwijk 

Jeugdkamp 2016 
24-26 juni 

 

          
  

Dit jaar is er weer een F.S.T. Jeugdkamp. 

Er staan tijdens dit weekend weer veel leuke activiteiten gepland. 

 

Om jullie al een klein voorproefje te geven, verklappen wij het 

thema aan jullie, het thema is: 

F.EE S.T. 

 

Jij gaat dit jaar toch ook (weer) mee! 

Binnenkort ontvangen alle jeugdleden een uitnodiging. 

Noteer dit weekend alvast in je agenda! 

 

Wij hebben er weer zin in! 

 

Groetjes, 

De F.S.T. Jeugdkamp organisatie 

 
 

 
 



 

   

   

30  

Er is weer ruimte voor nieuwe jeugd!!! 
 

We hebben 2 trainingsgroepen voor de jeugd. Op de 

zaterdagochtend in de Zeine en op donderdagavond in de Slagen. In 

totaal hebben we ruimte voor 84 jeugdleden! Dan zijn alle banen vol 

in het geval dat iedereen er is.  

We hebben weer ruimte voor nieuwe jeugdleden. Zowel in de 

jongste groep  (tot 12 jaar) op zaterdag en de oudere groep (tot 18 

jaar) op donderdag.  

 

Speciaal hiervoor organiseert FST de “friends-day“ op donderdag 4 

februari (carnaval verkleed zou leuk zijn) en zaterdag 6 februari 

(carnaval verkleed zijn is verplicht) kunnen alle jeugdleden een 

vriend of vriendin meenemen, die het leuk vindt om een keer bij ons 

te komen badmintonnen. Rackets hebben we altijd klaar liggen! 

Mochten ze het leuk vinden dan kunnen ze altijd 3 keer voor niets 

spelen. Na 3 keer weet je wel of de sport bevalt en of de groep 

leuk is. Voor elk jeugdlid die zorgt voor een nieuw lid hebben we een 

leuke verrassing. Dus vergeet het niet    

 

Als FST zijn we blij dat we een groot team hebben dat de 

jeugdtraining verzorgt.  Hierdoor krijgt de jeugd intensieve 

begeleiding op het juiste niveau. Op zaterdag en donderdag hebben 

we ongeveer 5 tot 6 trainers. Onder leiding van de gediplomeerde 

trainster Angela Galiart proberen zij de jeugd het badmintonspel 

bij te brengen, maar ook warm te maken voor het spelen van 

competitie en toernooien. Want niets is toch leuker dan een lekkere 

en leuke wedstrijd te spelen. 

 

Jeugdbegeleiders en Stefan de Kloe (FST Jeugdzaken) 
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FST is trots op zijn team aan trainers! 
 

Als FST zijn we blij dat we een  groot team van mensen hebben die 

de jeugdtraining verzorgt.  Hierdoor krijgt de jeugd intensieve 

begeleiding op het juiste niveau. Op zaterdag en donderdag hebben 

we ongeveer 5 tot 6 trainers. Onder leiding van de gediplomeerde 

trainster Angela Galiart proberen zij de jeugd het badmintonspel 

bij te brengen, maar ook warm te maken voor het spelen van 

competitie en toernooien. Want niets is toch leuker dan een lekkere 

en leuke wedstrijd te spelen. 

 

Wie zijn dan de begeleiders (trainers) van FST: 

 

ZATERDAGOCHTEND   DONDERDAGAVOND 

 

Angela Galiart     Angela Galiart 

Cor Hagemeijer    Cor Hagemeijer 

Bram Kuijsters    Peggy Timmers 

Marcel van de Laar    Nicky Rosenbrand 

Kirsten van de Ven    Stefan de Kloe 

Erwolt Pullens  Anton van Himbergen (zoekt 

opvolger(s)) 

 

 

Jeugdbegeleiders en Stefan de Kloe (FST Jeugdzaken) 
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Jeugdcompetitie 

 
Als jeugdleden ca. 2 jaar lid zijn dan stimuleren we ze tot het 

spelen van jeugdcompetitie en het deelnemen aan toernooien. Dit is 

belangrijk voor de ontwikkeling van het spelniveau, maar is 

bovendien ook gezellig. Dit seizoen hebben we totaal 4 jeugdteams, 

het U13, U15 en U17 en U19 team. Deze teams doen mee in de 

regionale competitie van de Badminton Bond.  

 

Doe je mee aan deze competitie en wil je de  standen of andere 

overzichten weten van je team weten? Dan kan je de informatie 

vinden op de site van FST onder het kopje competitie. Zoek je team 

op en maak dan gebruik van de link naar Badminton Nederland (de 

nationale bond voor badminton). 

 

Deze bond heeft ook een eigen app, Badminton Nederland, waar je 

zowel de regiocompetitie (regio Noord Brabant Jeugd competitie 

2015-2016) als (jeugd)toernooien in de regio kunt vinden. Deze app 

is gratis te downloaden. We zitten nu halverwege de competitie en 

onze jeugd doet het perfect!! Hierbij het overzicht waarbij de 

standen zijn bijgewerkt t/m 17 januari. 

 

Deze competitie loopt van september t/m januari en bestaat uit 

ongeveer 12 wedstrijden. Voor 1 april gaan we de nieuwe teams voor 

de komende competitie weer vaststellen. De competitieleider zal 

samen met de trainers hiervoor zorgen.  

 

(jeugd)competitieleider 

Kevin van Dieën 
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Er is meer dan de SMASH 
 

Zeker 50 jaar hebben we al ons clubblad de SMASH. Maar 

inmiddels is dat niet meer de enige manier waarop we met onze 

leden communiceren. Hieronder geven we een overzicht van hoe we 

met jullie willen communiceren: 

 

SMASH Verschijnt minimaal 4 keer per jaar. Bevat 

een activiteitenkalender, verjaardagen, 

verslagen van ALV en andere evenementen. 

Website 

www.fstwaalwijk.com 

 

Maandelijks geactualiseerd en bevat 

actuele nieuwtjes, foto’s van activiteiten 

en de complete informatie over onze 

vereniging 

facebook pagina BC 

FST Waalwijk 

Inmiddels 1 jaar in de lucht en 122 

badmintonvolgers!! Beheerders: Kevin van 

Dieën en Erwolt Pullens. Wil je hierop een 

bericht laten plaatsen laat het ons weten!!  

Emails Door het bestuur, trainers en onze 

commissies worden namens de vereniging  

FST emails naar grote groepen leden 

gestuurd.  

Onze vereniging heeft enkele algemene 

emailadressen, zoals 

jeugdbegeleiding@fstwaalwijk.nl of 

competitie@fstwaalwijk.nl 

App-groepen Deze worden opgezet op eigen initiatief 

van leden tussen willekeurige groepen, 

zoals competitieteams ofzo.  

 

Namens het Bestuur 

Jan van Wees 

http://www.fstwaalwijk.com/
mailto:jeugdbegeleiding@fstwaalwijk.nl
mailto:competitie@fstwaalwijk.nl
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Uitslag competitie FST jeugd 
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Tijdens de speelavonden wordt er nog wel eens gesproken over 

allerlei badminton regeltjes, welke zijn nu waar en welke zijn 

gewijzigd of (allang) achterhaald?  

In deze nieuwe rubriek in de smash willen wij jullie wat meer 

achtergrond informatie geven over de spelregels van het badminton 

spel. Indien er vragen zijn over de spelregels of reglementen 

kunnen die uiteraard ook gesteld worden aan een lid van de 

technische commissie, niet dat we direct overal antwoord op 

hebben maar wij gaan het dan wel uitzoeken hoe het zit. 

 

In deze Smash komen de service en wisselen van speelhelft bij een 

derde set aan bod. 

 

De service: 

- Bij het serveren moeten beide voeten van de serveerder en de 

ontvanger in stilstaande positie in contact met de vloer blijven 

vanaf het begin van de service totdat de service is geslagen.  

- Moet de shuttle op het moment dat het racket van de 

serveerder deze raakt zich geheel onder het middel van de 

serveerder bevinden. “Het middel” is in dit verband een 

denkbeeldige lijn rond het lichaam van de serveerder, lopend 

over het laagste punt van beide onderste ribben  

- Moet op het moment dat de shuttle wordt geraakt de steel en 

het racketblad van het racket van de serveerder naar beneden 

wijzen  
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- Moet de beweging van het racket van de serveerder 

ononderbroken voorwaarts zijn (geen schijnbewegingen) vanaf 

het begin van de service totdat de service is geslagen  

- Mag de serveerder de shuttle niet misslaan (schijnbeweging) 

 

 

 

 

 

 

Wisselen van speelhelft bij een derde set: 

- Wisselen van speelhelft in een derde game gebeurd zodra één 

van de partijen 11 punten heeft gescoord 

- Indien niet dit niet gebeurd is zodra één van de partijen 11 

punten heeft gescoord, moet dit alsnog gebeuren zodra de 

vergissing is opgemerkt en de shuttle niet in spel is. De dan 

bereikte stand blijft gehandhaafd. 

 

 

Volgende keer in de Smash, het geven van aanwijzingen en nemen 

van pauze tijdens wedstrijden. 

 

Marcel van de Laar, 

Technische commissie FST 
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De pen aan ....... Belinda van Sluisveld  
 
 

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 Belinda de pen en dus het woord. 
Zij geeft op haar beurt de pen weer door aan een ander FST-lid.  
Deze mag dan in de volgende SMASH een stukje schrijven. 

 

 

Beste sporters, 

 

De meeste kennen mij al maar voor degene die mij nog niet zo goed 

kennen, ik ben Belinda van Sluisveld. Ik woon in Drunen met mijn 2 

kinderen van 13 en 10 jaar oud en heb sinds kort ook een vriend 

genaamd Ralph. Eind 2013 ben ik mijn man verloren aan kanker en 

hebben wij een moeilijke periode gehad. Nu weer helemaal positief 

in het leven!!! 

 

Mijn badminton carrière is al vroeg begonnen. Mijn ouders speelden 

al badminton en dan moet je als kind mee naar alle wedstrijden en 

toernooien. Tussen de wedstrijden door zelf een shuttletje slaan en 

warempel, ik vond het ook een leuk spelletje!! 

Op mijn 10e gestart met deze fantastische sport en dus al 35 jaar 

aan het “tikken”. .. 

 

In Amsterdam begonnen want ja, daar komt ze vandaan. Voor 

degene die dat dan nog niet wisten of inmiddels nog niet hadden 

gehoord. 

Daar is dit stukje toch voor bedoeld toch??? 

 

Op mijn 14e in Drunen komen wonen en meteen in de A1 gekomen 

van de jeugd bij FC Drunen. Een toptijd!! Training gekregen van 

Clemens Wortel, nu heeeel beroemd en heel veel mee gemaakt als 
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jeugdige speelster. Daarna kreeg ik verkering met mijn latere man 

Gert Jan en zijn wij richting Boxmeer gegaan. Daar heb ik ook heel 

wat jaren gespeeld in het 2e  team. 

Na een verhuizing naar Oeffelt in Cuijk komen te spelen. Cuijk aan 

de Maas. Een hele gezellige club met wederom heel veel leuke 

herinneringen met diepte- maar ook zeker hoogtepunten in mijn 

sportcarrière.   

 

Zo’n 10 jaar geleden besloten om toch weer terug te gaan naar het 

mooie Drunen. Onze ouders woonden daar en we vonden toch dat de 

kinderen hun opa en oma’s te weinig zagen en ook wij wilden weer 

terug naar het vertrouwde.  

Meteen gestart bij club BC Attila omdat mijn ouders deze club 

hadden opgericht. Was dus als vanzelfsprekend. Daar ook weer 

vooral gezellig kunnen spelen. Was  niet heel inspannend maar we 

werden al wat ouder dus….. 

 

Ook in het bestuur terecht gekomen als secretaris en vanuit die 

hoek ook weer heel veel geleerd.  

Omdat het vooral gezellig was maar minder inspannend, uitgekeken 

naar een andere club en mijn vriendinnetje Corine achterna gegaan. 

Zij gaf aan het enorm naar de zin te hebben in Waalwijk en daarom 

besloten mij ook bij FST aan te gaan melden.  

Ik speel daar nu al weer een aantal jaren met heel veel 

speelplezier!! 

 

Wat ook een aantal mensen al weten, is dat ik bij de politie werk. Ik 

ben wijkagent in Drunen en Elshout. Een prachtig vak dat heel 

afwisselend is. Ik maak van alles mee en kom heel veel verschillende 

mensen tegen.  
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Ik hoop dat jullie me nu een beetje beter hebben leren kennen en 

we komen elkaar zeker tegen op de baan,  tijdens competitie of 

toernooi!    
 

 

De pen geef ik door aan………..Corine Tripaldelli.  
 
 
 
 

  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, 
Kevin van Dieën en Belinda van Sluisveld.  
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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. 
  

 

Hallo ik ben Fenne Martens , 

 

Ik ben 8 jaar en ik zit nu 1,5 jaar bij badminton. 

En ik vind badminton erg leuk. 

Mijn papa en mama en opa en oma zitten ook bij de club. 

En mijn andere opa speelt ook badminton maar dan bij een andere 

club. 

Ik heb het dus van geen vreemde. 

Ik zit op b.s. besoyen in groep  5, in de combi- klas 4/5. 

Ik heb een erg lieve juf en veel vriendinnetjes. 

Ik zit op woensdag ook nog op gym. 

En ik heb een hele lieve papa, mama en broer. 

En ik heb ook nog een huisdier een poes. 

Ook ben ik vorig jaar mee geweest met badmintonkamp,  

En ik vond het heeeeeeeeel leuk. 

Mijn papa is 16 keer waalwijkse badminton kampioen geweest en dat 

ga ik ook proberen. 

Ook heeft mijn mamma een aantal bekers gewonnen bij de 

waalwijkse. 

   

Ik geef de pen door aan Olivia van Dommelen. 
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Hallo ik ben Bram de Jong, en ik ben 11 jaar oud. Ik zit in groep 8 

op basisschool de Vaert. Ik heb een hele leuke klas, en ik heb bijna 

altijd weer zin om naar school te gaan. 

 

Ik zit 4 jaar op badminton en heb bij meerdere clubs gezeten. Ik 

speelde eerst bij de Werft, maar die ging toen failliet dus ging ik 

naar Zidewinde. Ik wilde graag op hoger niveau spelen dus ging ik 

naar FST. Daar had ik wat meer uitdaging en trainen we ook beter. 

Dit is mijn eerste seizoen dat ik competitie speel en ik zit in de  

u-13 met Briseïs, Meike, Menno, en Martijn. Ik vind het leuk om 

competitie te spelen. Wij staan 4de van de 7. In totaal hebben we 9 

wedstrijden gespeeld en daarin 77 games gewonnen en ook 77 

verloren. Ik heb zelf 18 potjes gespeeld en er daarvan 10 gewonnen. 

Voor mijn gevoel gaat het steeds beter. Ik train op 

zaterdagochtend en donderdagavond.  

 

In mijn vrije tijd spreek soms af met mijn vrienden of speel ik op 

mijn Playstation FIFA 16, Call of Duty black ops 3 en GTA 5 en 

Minecraft op de computer. 

 

Ik zat eerst op judo, maar toen ik dat niet meer zo leuk vond ben ik 

een andere sport gaan zoeken. Ik speelde in de vakanties ook vaak 

badminton, dus toen ging ik een keer kijken bij de Werft en daarna 

ging ik naar een proefles. Ik vond het leuk en bleef op badminton 

zitten. 

 

Hoogtepunt van vorig jaar was natuurlijk het ouder-kind toernooi 

dat ik samen met mijn vader speelde. Ik had eerst niet zo’n hoge 

verwachting van zijn spel maar hij had stiekem getraind en was erg 

goed. Telkens als ik een shuttle niet had, dan dook hij er met een 

atletische sprong tussen en had hem nog net. Wat een 

uithoudingsvermogen heeft die vader van mij, echt fantastisch! Hij 
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moedigde mij aan en gaf aanwijzingen hoe we gingen staan en 

spelen. Hij blijkt ook nog eens een geweldig spelinzicht te hebben 

dus… 

Ja, dat mijn vader de vorige alinea zelf heeft geschreven dat is wel 

duidelijk hè?! Ik hoop dat jullie me nu wat beter kennen. Ik geef de 

pen door aan Menno Keur.  En eh, Menno, zelf schrijven hè!  
 

  

 
 

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

 
 Januari    Maart   

1-1 Kees de Kort (S)  4-3 Pascal Dinjens (J) 

1-1 Mingsong Zhang (S)  9-3 Imke Nordmeijer (S) 

4-1 Rosalie Damen (J)  10-3 Tom Spaans (J) 

5-1 Remco Klerks (J)  14-3 Anne de Vries (J) 

11-1 Theo Koolen (S)  14-3 Belinda van Sluisveld (S) 

21-1 René Kuijsters (S)  15-3 Renate de Negro  (S) 

24-1 Carola Rzemieniecki (S)  16-3 Manou van Wijlen (J) 

26-1 Jac Vermeer (S)  21-3 Milan van Alphen (J) 

31-1 Chris van Hassel (S)  21-3 Briseïs Richards (J) 

    25-3 Mari Spikmans (S) 

 Februari   29-3 Jaylan de Jong (J) 

1-2 Daniëlla de Raden (S)  29-3 Daphne v.d. Loo (S) 

4-2 Menno Keur (J)  30-3 Nils Brouwer (S) 

5-2 Sander de Jongste (S)  30-3 Erik van de Leur (S) 

8-2 Farah Iffa Tuarita (J)  31-3 Erik Pooters (S) 

9-2 Sander van den Hoek (S)     

12-2 Jochem de Jong (J)   April   

15-2 Lize van Dongen (J)  3-4 Junkai Zhang (J) 

16-2 Christian Staps (S)  4-4 Remo de Jong (J) 

17-2 Will ten Bosch (S)  9-4 Anton van Himbergen (S) 

26-2 Sheng Huang (S)  13-4 Hetty Dekkers (S) 

27-2 Martin Dekkers (S)  14-4 Erik Kraneveld (S) 

    17-4 Patrick Hultermans (S) 

    20-4 Gerben van Dijk (S) 

    20-4 Meike de Negro  (J) 

    21-4 Suus van Elzelingen  (J) 

    22-4 Jan van Cromvoirt (S) 
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.11.2015 t/m 01.12.2015 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1-12 Karin Fikke (S) 1-12 Anna Wingelaar (J) 

1-12 Liza Zwart (J) 1-12 Jeroen v.d. Water (S) 

1-12 Dan Xu (S) 1-12 Thorsten Bär (J) 

1-12 Maarten Damen (S)    

1-12 Bas Rombouts (S)    

1-12 Max de Louw (J)    
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! 
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