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neem een kijkje op onze website: www.fstwaalwijk.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:              Anton van Himbergen 

                        Afrikalaan 81 

                    5152 MB Drunen   

           email: voorzitter@fstwaalwijk.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
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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 maart 2016: 

                                              basiscontributie Senioren      € 14,00  

                             basiscontributie Junioren          €   8,75  

EXTRA TOESLAG:                 dinsdagavondtraining en/of 

                         seniorencompetitie         +   €   4,50  
 

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 
 

Nog net voor de zomervakantie verschijnt deze SMASH. Iedereen 

zal wel uitkijken naar deze zomervakantie.  

 

Ook bij FST hebben we nu echt vakantie. Het hele jaar gaan wij 

door. Ook gedurende de korte vakantieperioden. We zijn daar als 

sportvereniging uniek in. Alleen in de zomervakantie stoppen we 6 

weken.  Dit jaar beginnen we weer op dinsdag 6, donderdag 8 of 

zaterdag 10 september.  

 

Het is voor mij de eerste keer, sinds dat ik in maart voorzitter ben, 

een stuk in de SMASH mag schrijven. Eigenlijk is het niet echt de 

eerste keer. Tot negen jaar geleden ben ik ook een periode 

voorzitter geweest. Ook toen zorgde ik voor diverse stukken in de 

SMASH.  

 

Ik vind het leuk om mijn ervaringen van de eerste maanden 

voorzitter met jullie te delen.  

- Ik ben erg trots op de grote groep vrijwilligers die wij hebben. 

Bij vele verenigingen is dat juist een probleem.  

- We hebben een grote groep leden, van jong (ca 7 jaar) tot oud 

(70-plus), die het leuk vinden om het spelletje badminton 

wekelijks te spelen. Het is goed te zien dat we diverse keren in 

de week de sporthal gevuld krijgen met badminton-spelers.  

- Ook naast het badminton vinden we het gezellig om samen 

activiteiten te ondernemen. Een fietstocht, het jeugdkamp in 

Oirschot en de tapas-avond zijn er voorbeelden van.  

- Het is jammer als leden onze vereniging verlaten. Vaak is dat 

vanwege werk, studie of vanwege gezondheid. Sporadisch door 
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overlijden. Helaas hebben we in de eerste maanden van 2016 

afscheid van 2 leden moeten nemen William Hezemans en Marja 

Broeks-v Suylekom.  William was al sinds 1978 lid, maar kon de 

laatste jaren door kanker al niet meer badminton spelen. Marja 

wilde van haar pensioen genieten, maar overleed op haar 65ste aan 

een hartstilstand.  

- Nieuwe leden weten ons ook te vinden. Via de website, facebook 

of gewoon via mond-tot-mond reclame. We moeten vooral 

aandacht besteden aan de jeugd.  Dat is de toekomst van onze 

vereniging.  

- Enkele weken geleden met de voorzitter van de Badminton Bond 

gesproken. Ik vind het erg goed te horen dat zij zich maximaal 

gaan richten op het spel 

- Inmiddels heb ik ook al 2 keer met de gemeente gesproken. Een 

goede relatie met hen is belangrijk.  

- Samen met Kevin van Dieën en Jos Verlaan heb ik over de 

zaalhuur en onze contracten gesproken (o.a. over de competitie). 

 

 

Anton van Himbergen  

Voorzitter FST 
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Agenda   
 
 

Juli  21 Laatste donderdag voor de vakantie. 

21 Tapas-avond vanaf 22.30 uur 

23 Laatste training zaterdagjeugd voor de vakantie 

 

Sep.  06 Eerste dinsdagtraining na de vakantie 

08 Eerste donderdagavondtraining jeugd en speelvond       

     senioren na de vakantie 

10 Eerste zaterdagtraining na de vakantie 
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Algemene Ledenvergadering - 25 februari 2016 
 
Aanwezigen:  

Jac Vermeer, Anton van Himbergen, Daan Vermeer, Jurgen Dumoulin, Erik Janssen, Elo Martens, 

Alex van de Water, Maikel Giesbers, Jay Ekkel, Nils Brouwer, Ad van Kempen, Nico 

Vervoordeldonk, Kevin van Dieën, Daphne van de Loo, Jan van Cromvoirt, Patrick van Dongen, Daan 

Wijngaard, Jeroen van de Water , Daniella de Raden, Sander Hornes, Lonneke Arnold, Marcel van 

de Laar, Sheng Huang, Jos Verlaan, Jan van Wees, Stefan de Kloe, Will ten Bosch, Diana de Rooy, 

Peggy Timmers, Louise Strijk, Renate de Negro, Erwolt Pullens, Robin de Bruijn, Kirsten van de 

Ven, Ronald Wingelaar, Hetty Dekkers, Corine Tripaldelli, Martin Dekkers, Micha Timmermans, 

Corry Terhorst, Gerben van Dijk 

 

Afwezig met kennisgeving: Meindert Tand, Juliette Beijnen, Co Stolwijk, Martin de Jong en  

Dennis Pullens 

 

 

1. Opening van de voorzitter 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19:36 uur en heet iedereen 

van harte welkom. In het kort blikt de voorzitter terug op het 

afgelopen jaar.  De financiën en het aantal clubleden zijn redelijk 

stabiel gebleven.  De Technische commissie is in 2015 opgericht en 

heeft zijn taken goed opgepakt. 

Daarnaast hebben we gezorgd voor nieuwe  F.S.T. shirts voor de 

jeugd. Hiervoor wordt een borgsom betaald. En het jeugdkamp was 

weer, zoals ieder jaar een groot succes. 

2015 is  een druk jaar geweest voor het bestuur. Een belangrijk 

deel was gericht op de voorziene huurverhoging in januari 2015 van 

ca. 25%. Een jaar zijn we bezig geweest om deze huurverhoging 

terug te draaien. Door veel brieven en gesprekken tussen ons en de 

gemeente, met ondersteuning van de bond, hebben wij gezorgd dat 

deze regeling werd teruggetrokken. We moeten wel rekening 

houden met een andere systeem van huur. We verwachten in de loop 

van 2016 daar meer duidelijkheid over. 
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2. Notulen van de A.L.V. 26 februari 2015 

 

De notulen wordt door de leden goedgekeurd. 

 

3. Verslag algemene zaken (Will) 

 

In SMASH is een uitgebreid verslag opgenomen. Enkele punten 

hieruit zijn:  

In 2015 hebben we iets meer leden gekregen. We merken dat leden 

ook steeds meer uit andere gemeenten komen. De reden voor leden 

om op te zeggen was vooral tijdsgebrek, blessures en verhuizing. 

Korte communicatielijnen, door de emails, lijken succesvol te zijn. 

Daarnaast is de introductie van de Facebook pagina een groot 

succes. Dank aan Kevin en  Erwolt. 

Afgelopen jaar is gebleken dat sommige leden langdurig afwezig 

waren. We willen daar als bestuur 

Aandacht aan schenken. We horen graag ook van jullie als er leden 

langdurig ziek zijn. 

 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken (Stefan) 

 

In SMASH is een uitgebreid verslag opgenomen. Enkele punten 

hieruit zijn: 

 De donderdagavond-training loopt goed. De groep is in twee 

niveaus ingedeeld. Dit werkt goed. De training kunnen we 

hierdoor op juiste sterktes afstemmen. 

 Merel Kuysters heeft bedankt en Nicky Rosenbrand is erbij 

gekomen als trainer.  

 Met ingang van dit jaar ben ik, Stefan de Kloe, gestopt met de 

zaterdagochtend jeugd training geven en is het stokje 

overgedragen aan Kirsten van de Ven. 
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 Daarnaast wordt de Technische commissie bedankt voor de 

ondersteuning op allerlei activiteiten in het afgelopen jaar.  

 Tevens wil ik alle vrijwilligers bedanken voor alle hulp en hun 

inzet. 

 

Voorzitter: Gemeente Waalwijk heeft een stuk geplaatst in de 

krant over sporten voor de jeugd. Doet F.S.T. hier aan mee? 

Stefan: F.S.T. doet hier aan mee. 

 

Verslag Technische commissie TC (Anton) 

De TC is in 2015 opgericht. De TC ondersteunt het bestuurslid 

Technische Zaken, Stefan de Kloe.  

De technische commissie is vooral bezig met competitie, 

materialen, trainers. Kortom: eigenlijk alles wat met badminton te 

maken heeft. Door de goede taakverdeling ligt niet alle last op de 

schouder van 1 persoon.  Hierdoor kunnen we gaan nadenken over 

aanvullende activiteiten. 

 

Het bestuur dankt de technische commissie voor al hun inzet en is 

zeer te spreken over hoe het nu verloopt. 

 

5. Verslag competitieleider  

 

Weekend (Kevin) 

 Het seizoen is dit jaar later afgelopen dan normaal. Dit komt 

door wat problemen met plannen van wedstrijden i.o.m. de 

gemeente. 

 Dit seizoen is helaas het enige herenteam weggevallen door het 

stoppen van spelers. 

 De junioren hebben redelijk goed gepresteerd in de competitie: 

U13 – 5e plaats; U15 – 3e plaats; U17 - 4e plaats en U19 – 5e 

plaats.   
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 De senioren hebben ook goed gepresteerd.  Zeker het 1e team 

met een 2e plaats. Door de zwangerschappen van zusjes de Vos 

heeft het team zelf veel invallers moeten regelen.  Complimenten 

daarvoor.  De plaats van de andere teams: 2e team – 4e plaats  en 

3e team – 3e plaats 

 Dit was het eerste seizoen voor mij als competitieleider. Ik wil 

iedereen bedanken voor zijn inzet en gaan we voor weer een goed 

competitie jaar. 

 

Midweek (Anton) 

Ook dit seizoen spelen we weer met 3 teams. De 

midweekcompetitie lopen best goed. Het niveau en de spreiding 

worden als prettig ervaren. Met 3 teams krijgt Anton het nog 

steeds voor elkaar om maar 1 team tegelijkertijd thuis te laten 

spelen.  

Dit jaren waren er wat blessures. We konden rekenen op diverse 

leden die konden invallen. Dank je wel. Het seizoen loopt tot en met 

eind april. Dus we hebben nog geen eindstanden. 

 

6. Verslag penningmeester (Jos) 

 

De balans en de begroting worden uitgereikt. Enkele posten worden 

toegelicht. 

De badmintonbond heeft een ander systeem voor contributie 

incassering. Dit heeft tot een verhoging geleid voor de 

verenigingen. Dit punt is recent door verschillende penningmeesters 

van andere verengingen in een bijeenkomst besproken.  

Daarnaast waren weinig vragen.  

 

7. Kascontrole commissie: Elo Martens & Micha Timmermans 

De kascontrole is uitgevoerd. Ook dit jaar is er niets bijzonders 

aangetroffen. Alles klopte.  
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Alles is keurig betaald en duidelijk opgeschreven. Elo en Micha 

worden hiervoor bedankt. 

 

8. Begroting 2016 (Jos) en contributievoorstel 

 

De begroting voor 2015 wordt toegelicht.  In deze begroting is 

rekening gehouden met: 

- een zaalhuurverhoging door de gemeente  

- Vrijwilligersvergoeding wordt hoger. Angela wordt nu ook ingezet 

voor de donderdagavond jeugd. 

- een verhoging van de contributie: naar € 8,75 voor de jeugd, € 

14,00 voor de senioren en € 4,50 voor competitie. Dit is een 

bestuursvoorstel. Dit moeten we doen om het verlies te beperken 

en niet te snel in te teren op onze reserves. Jos heeft bij andere 

clubs nagegaan wat de contributie is. Wij zitten aan de goedkope 

kant. De leden op de ALV gaan akkoord met deze verhoging. 

Erwolt: Kunnen wij de zaal op de dinsdag avond voor 2/3 huren?  

Jos Verlaan: We huren nu de hele zaal. Tevens zitten we na te 

denken om de Zeine op de zaterdagochtend ook  2/3 deel te huren.  

Jan van Wees: Waarschuwt voor het inleveren van de banen, die 

krijg je niet meer terug als een andere club deze gaat huren. 

 

Jos Verlaan: We overwegen tevens om de Slagen op 

donderdagavond vanaf 22:00 uur maar 8 banen te huren.  

Jan van Wees: Dat zijn maatregelen die we in de toekomst kunnen 

gaan overwegen als de zaalhuur erg hoog wordt. 

Ronald Wingelaar: We moeten wel uitkijken welke clubs dan de 

andere banen gaan gebruiken. Bijvoorbeeld een basketbalclub is erg 

vervelend. 

Jan van Cromvoirt: Bewuste keuze van het verlies in de begroting 

2016? 

Jos Verlaan: we mogen wat interen, maar niet teveel.  
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9. Verkiezingen  

 

Kascontrole commissie 

Aftredend: Elo Martens. 

Micha blijft in de kascontrole commissie. Jac Vermeer stelt zich 

kandidaat als lid van de kascontrole commissie. Dit wordt 

goedgekeurd door de aanwezige leden en het bestuur. 

 

Bestuur 

Aftredend en niet herkiesbaar:  Voorzitter Jan van Wees 

Jan: Als voorzitter moet je betrokken zijn bij de club. Doordat ik 

niet meer kan badmintonnen raak ik  de ‘’feeling’’ niet meer omdat 

hij niet meer kan badmintonnen. Het bestuur is op zoek gegaan naar 

een vervanger en stelt als opvolger Anton van Himbergen voor.  Alle 

aanwezige leden stemmen hiermee in. 

Anton van Himbergen neemt de plaats over van Jan van Wees.  

 

Jan wordt bedankt door Anton van Himbergen voor het vervullen 

van het voorzitterschap in de laatste 9 jaar. Tevens wordt Corry 

Terhorst ook nog in de bloemetjes gezet door Anton voor haar 

afscheid op de vorige ALV van het bestuur. Na maar liefst 15 jaar. 

Jan neemt niet helemaal afscheid. Hij belooft om nog onze 

sinterklaas te blijven. 

 

10. Bestuursvoorstellen en mededelingen 

 

Nieuwe voorzitter – nieuwe plannen 

Anton geeft een korte toelichting op het feit dat hij weer 

voorzitter is geworden. Na 9 jaar had hij er weer zin om deze rol 

op zich te nemen. Hij treft een gezonde club aan en dat is een fijne 
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uitgangspositie. Anton wil samen met het bestuur en de leden het 

komende jaren richten op 3 punten:  

- Communicatie: Daar kunnen we een verbeterslag maken. Hoe kan 

dit efficiënter en gericht? 

- Samenwerking: Het stimuleren van initiatief en het samenwerken 

aan een gezonde vereniging nu en in de toekomst. 

- Werken aan de toekomst: samen gaan  nadenken over onze 

toekomst. Dat is enerzijds een goede opvang en begeleiding van 

onze jeugd, maar dat is ook nadenken over onze toekomst: wat 

willen wij zijn over 10 jaar? 

Anton geeft ook aan dat er veel ideeën en initiatieven zijn. En dat 

we moeten kijken naar andere geldstromen dan de contributie.  

Anton pakt het voorzitterschap op. Maar gaat wel zijn andere taken 

overdragen. Marcel van de Laar gaat coördinatie midweek en 

voorzitterschap TC op zich nemen. Er wordt nog gezocht naar een 

jeugdbegeleider op de donderdagavond. Leden/ouders kunnen zich 

hiervoor hun interesse kenbaar maken aan het bestuur.  

 

T-shirts: 

Deze zijn ontworpen door Kirsten Brust! Hartelijk dank daarvoor.  

Jos Verlaan vraagt aan de ALV of deze t-shirts ook voor de 

senioren moeten worden ingevoerd? Uit de club komen geluiden dat 

senioren deze shirts best prijzig vinden. Het model voor de dames 

wordt vernieuwd. 

Het bestuur heeft het voorstel om het shirt eenmalig voor een 

prijs van 25 Euro aan te bieden aan de senioren. Het animo op de 

ALV lijkt beperkt te zijn.  

  

Het bestuur zal een voorstel in een mail zetten en polsen hoe groot 

het animo is. Het bestuur vindt het belangrijk dat de vereniging 

uniformiteit uitstraalt. Zeker bij de competitie. De laatste jaren 

zijn de regels voor het clubtenue wat losser toegepast.  
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In die mail zullen ook zaken als prijs en besteltermijn en 

contactpersoon worden vermeld.  

De ALV neemt dus nu geen besluit over een bijdrage van de 

vereniging voor nieuwe club-shirts. 

 

11. Huldiging jubilarissen 

 

Anton huldigt Jan van Wees als erelid. Dit is voor zijn trouwe 

lidmaatschap (minimaal 40 jaar, inmiddels 45) en zijn verrichtingen 

voor de club. Jan is naast Meindert Tand, het tweede erelid. 

 

Daarnaast worden Louise Strijk en Stefan de Kloe gehuldigd met 

hun 25 jaar lidmaatschap van de badmintonclub. En krijgen het 

speldje (niet) opgespeld 

 

12. Rondvraag 

 

Erwolt Pullens: vraag over de clubdag.  Weten degenen die niet 

meespelen hoe dubbel- en mixspel eruitziet? Oftewel kunnen we 

door het uit te leggen toch meer deelnemers trekken?  

Anton Van Himbergen: Laten we dat Voortaan duidelijk vermelden. 

Positief om dat zo aan te passen. Wordt voor volgend jaar 

meegenomen. 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor het bijwonen van deze 

ALV. De vergadering wordt gesloten om 20:37 uur. 
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Beste leden van F.S.T., 

 

Tijdens de op 25 februari gehouden Algemene Ledenvergadering is 

op voordacht van het bestuur en door de leden besloten tot 

contributieverhoging per 01-03-2016. 

Dit om de hogere kosten van de zaalhuur het komend jaar op te 

kunnen vangen. 

 

De contributie per 1 maart is als volgt: 

Junioren              €   8,75 per maand. 

Senioren             € 14,00 per maand. 

Extra bijdrage senioren comp. spelers en/of  senioren 

dinsdagtraining € 4,50 per maand. 

 

Met vriendelijke groet, 

B.C. F.S.T. Waalwijk, 

Jos Verlaan (penningmeester) 
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NOCHE DE TAPAS (tapas-avond) 

 
Op donderdag 21 juli zullen we vanaf 22:15 uur weer onze jaarlijkse 

tapas-avond voor senioren houden. Let op dit vindt plaats in de 

grote bar beneden van sporthal de Slagen.  

Wat is het idee? Dat iedereen zelf tapas maakt en meeneemt. 

Doordat iedereen iets meeneemt krijgen we een lange tafel met 

een grote variëteit aan lekker hapjes. In de keuken van de grote 

bar kan je nog de laatste hand leggen aan de hapjes. Eventueel kan 

je ook de oven of friteuse gebruiken.  

Hoe is het idee ontstaan? Het is ontstaan in de vorige sporthal 

Taxandriahal. In zomervakantie van 2005  zou de sporthal sluiten. 

Tot de laatste donderdagen bleef FST badminton spelen. Toen we 

te horen kregen dat de bar vanwege de sluiting van de sporthal 

geen hapjes meer in voorraad had (alleen maar zakjes chips), 

moesten we daar wel een eigen oplossing voor bedenken.  Iedereen 

nam die laatste donderdag eigen gemaakte hapjes mee.  Sindsdien 

hebben we dit in ere 

gehouden, ….. als mooie 

en gezellige afsluiting 

van het badminton-

seizoen.  

Alle actieve en 

rustende leden zijn van 

harte welkom! 

Anton van Himbergen 

(namens het bestuur) 
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Indeling competitieteams seizoen 2016-2017 
 

BC F.S.T. 1 (1ste klasse) 

Lonneke Arnold 

Manon de Vos 

Sanne de Vos 

Kirsten Brust 

Elo Martens 

Sander Hornes 

Erik Kraneveld 

 

BC F.S.T. 2 (4de klasse) 

Nikki de Jong 

Nikki Pol 

Nicky Rosenbrand 

Daan Vermeer 

 

BC F.S.T. 3 (4de klasse)  

Brenda Timmermans 

Puck van Elzelingen 

Daan Scholten 

Martijn Nieuwenhuizen 

 

BC F.S.T. U17-1 (Jeugd onder 17) 

Quinty Pullens 

Farah Iffah Tuarita 

Thymo Pullens 

Chairudin Tuarita 

 

BC F.S.T. U15-1 (Jeugd onder 15) 

Merel van Dam 

Suus van Elzelingen 

Yue-Lin van de Laar 

Menno Keur 

Marijn de Vries 

 

BC F.S.T. U13-1 (Jeugd onder 13) 

Briseïs Richards 

Meike de Negro  

Bram de Jong 

Martijn Klerks 

 

Midweek competitieteams: 

 

FST 1 

Erwolt Pullens 

Ronald van Ravenstein 

Corine Tripaldelli 

Renate de Negro 

 

FST 2 

Robin de Bruin 

Marcel van de Laar 

Sheng Huang 

Belinda van Sluisveld  

 

FST 3 

Daan Wijngaard 

Ronald Wingelaar 

Daniella de Raden 

Hetty Dekkers 

Carola Rzemieniecki 
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Jeugdkamp 2016 

 
Ook dit jaar zijn we weer op kamp geweest met onze jeugd, van 24 

t/m 26 juni in Oirschot. We waren met 38 personen op de 

boerderij, waaronder een aantal kinderen die voor de eerste keer 

meegingen. 

 

Het thema was FeeST. En een feest is het geworden!! We hebben 

Kerstmis, Halloween, Pasen, Koningsdag, Carnaval, Casino, 

Nieuwjaar, Sinterklaas en Kermis gevierd. 

En o ja, tussendoor zijn we lekker nog in de Tongelreep in 

Eindhoven wezen zwemmen. En dat alles in één weekend. Iedereen 

die je na afloop sprak vond het wederom een geweldig kamp.  

Met het weer hebben we het ook getroffen. Alle spellen hebben we 

gewoon kunnen spelen. Op het moment dat het regende 

(zaterdagmiddag) waren we lekker aan het zwemmen. Bij 

terugkomst konden we gewoon buiten barbecueën, en om 24.00 uur 

Nieuwjaar vieren met wensballonnen. 

 

Ik denk dat we kunnen terugzien op een geslaagd kamp en we gaan 

ons daarom weer voorbereiden op het volgend jaar. We gaan 

binnenkort al op zoek naar een mooie en geschikte locatie . 

Elders in dit blad vinden jullie enkele verslagen uit het dagboek dat 

door de  kinderen is ingevuld. 

Jullie hebben als deelnemer(ster) ook allemaal een dvd gehad zodat 

je nog eens kunt nagenieten van het kamp. 

Tot volgend jaar!! Ben jij er dan ook (weer) bij?  

 

Namens de kampleiding,  

Jos Verlaan 
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Jeugdkamp 24-26 juni2016, Oirschot 
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Langstraat Jeugdtoernooi 
 

Zaterdag 18 juni werd in sporthal De Zeine het tweede Langstraat 

Jeugdtoernooi gespeeld. Met een opkomst van meer dan 60 

kinderen zijn er totaal 350 wedstrijdjes gespeeld. Vijf 

badmintonverenigingen uit de regio organiseerden dit toernooi, 

Vitesse, Zidewinde, High Speed, Svk en FST. Door het 

enthousiasme van alle kinderen en de inzet van vrijwilligers zal dit  

toernooi volgend jaar zeker weer georganiseerd worden. De 

kinderen werden aangemoedigd door een groot aantal toeschouwers.  

 

De groeten, 

Erwolt 
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Het FST Clubtenue 
 

Natuurlijk hebben jullie onze jeugdspelers er al in zien spelen: in 

het nieuwste clubshirt.  Dit groen/witte shirt is samen met een 

donkerblauwe korte broek/rok1 de officiële club-outfit van FST. 

Het afgelopen jaar hebben wij voor onze junioren nieuwe clubshirts 

aangeschaft. Ons shirt was qua model en ontwerp aan vernieuwing 

toe. Kirsten Brust heeft voor ons het mooie ontwerp gemaakt. De 

vereniging heeft dit shirt aan de jeugdleden tegen een betaling van 

een borgsom van € 15,00  gratis ter beschikking gesteld. Inmiddels 

heeft ieder jeugdlid heeft zo’n shirt.  

Inmiddels hebben ook al 

onze senioren het nieuwe 

clubshirt kunnen 

bestellen.  De afgelopen 

maanden hadden we een 

eenmalige korting op de 

aanschaf van deze 

nieuwe clubshirts.  Dit 

als stimulans om allemaal in de nieuwe outfit te gaan spelen.  

Iedereen die een shirt besteld heeft, kan deze bij Jos Verlaan 

ophalen. De shirts zijn inmiddels binnen en verstrekt aan degenen 

die een shirt besteld hebben. 

 

Wil je een nieuw 

clubshirt?  

Dan moet je rekening 

houden met 4 weken 

levertijd. We bestellen 

niet shirts los. We 

wachten op een aantal. 

                                                 
 

Gebruiksregels clubshirt jeugd 

 Het lid is verplicht dit shirt in goede staat te 

houden. 

 Zodra het shirt te klein wordt kan het jeugdlid 

gratis een grotere maat krijgen tegen inlevering 

van het te kleine shirt, mits in redelijke staat. 

 Bij verlies van het shirt dient het jeugdlid een 

nieuw shirt aan te schaffen.  De kosten hiervan 

bedragen € 39,65 per stuk. 
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Wij zullen maximaal 4 keer per jaar de shirts bestellen. Dit is om 

de extra kosten beperkt te houden.  

De contactpersoon voor de bestellingen is Jos Verlaan.  

De prijs van zo’n shirt is € 39,65 (zowel het jeug-d als 

seniormodel).  

 

Je plaats een bestelling door vooraf het bedrag te betalen naar 

NL73 RABO 0155 8269 13 t.n.v. Badmintonclub F.S.T. onder 

vermelding je naam en ‘clubshirt’  en je maat. 

 

De beschikbare maten zijn voor de jeugd:  6, 8, 10, 12 en 14 en voor 

senioren:  Dames S, M, L, XL en XXL of Heren S, M, L, XL,  XXL, 

XXXL en XXXXL . 

 

Namens het bestuur, 

Jos Verlaan 
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Grote Clubactie 

 
Na een aantal jaren niet te hebben meegedaan, gaan  wij dit jaar 

wel weer aan deze actie meedoen. 

De meesten van jullie kennen de grote Clubactie wel.  In september 

kunnen er loten verkocht worden. Deze kosten € 3,00 per stuk. Van 

deze € 3,00 gaat maar liefst € 2,40 naar de vereniging die de loten 

verkoopt. Het is dus echt de moeite waard om aan deze actie mee 

te doen. 

 

Er zijn voor de kopers mooie prijzen te winnen aan deze loterij. 

Wanneer alle jeugdleden meedoen om deze loten te verkopen 

kunnen we wellicht een extra activiteit organiseren voor onze 

jeugd. Hoe, wat en wanneer hangt helemaal af van de opbrengst. 

Doe dus je best om zoveel mogelijk loten te verkopen. 

Je maakt als verkoper ook nog kans op een extra prijs. Degene, 

zowel van de zaterdag- als de donderdagjeugd, die de meeste loten 

verkoopt krijgt een leuke attentie. 

 

De verkoop van de loten start 1 oktober a.s. 

Naast de  verkoop van papieren loten bestaat ook de mogelijkheid 

om deze online te verkopen.  

Na de vakantie komen wij hier nog op terug, maar er hou vast 

rekening mee en vraag nu al aan iedereen of zij loten willen kopen 

van jou. 

 

Fijne vakantie, Angela en Jos   
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LEUKE BADMINTONWEETJES 

 

1) Badminton staat in de top 3 van de fysiek zwaarste 

lichamelijke sporten, achter boksen en squash. 

2) Badminton is een redelijk veilige sport. Het aantal blessures 

per 1000 sporturen bedraagt 1,4.   

Ter vergelijking: zaalhandbal 6,5 , zaalvoetbal 6,2, veldhockey 

5,5, veldvoetbal 5,5,  

squash 3,6 en trimmen/joggen 2,0. 

3) Badminton is een van de meest uitputtende sporten: een 

badmintonspeler kan in een wedstrijd meer dan 6 kilometer 

afleggen. 

4) Badminton is een wedstrijdintensieve sport(= daadwerkelijke 

tijd dat de shuttle/bal in het spel is, gedeeld door de 

tijdsduur van een wedstrijd). Badmintonspelers spelen maar 

half zo lang als bijvoorbeeld tennissers, maar rennen in die tijd 

twee keer zoveel en slaan twee keer zoveel shuttles. De 

wedstrijdintensiteit van tennis is ca 9% en van badminton 

ca48%. 

5) Badminton vraagt om snelle reacties. Het record van de smash 

met een veren shuttle, gemeten tijdens een wedstrijd, staat 

op 332 km/uur (Fu Haifeng). Uit stand staat het al op 421 

km/uur (Tan Boon Heong). Ter vergelijking: Cricket 160 km/u 

Shoaib Akhtar), tennisservice 246 km/u (Andy Roddick), 

afslag bij golf (Montgomery) 270 km/u en head-first vrije val 

uit een vliegtuig 296 km/u. 

6) Badminton is een internationale sport; meer dan 138 landen 

zijn lid van de Internationale Badminton Federatie. 

7) Badminton is in China en Indonesië volkssport nummer 1 en 

heeft daar dezelfde status als voetbal in Europa. 
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8) De eerste Olympische Spelen waar badmintonners aan mee 

mochten doen waren in 1992 in Barcelona. Meer dan 1 miljard 

mensen hebben dit debuut via de televisie bekeken. 

9) Badminton versus tennis: We vergelijken een Wimbledon finale 

met een finale van het WK badminton.  

 

Hier de feiten: 

 

 

 Tennis Badminton 

Tijd: 3 uur & 18 min 1 uur & 37 min 

Bal/shuttle in het spel: 18 min 37 min 

Wedstrijd intensiteit: 9 procent 48 procent 

Rallies: 299 206 

Slagen: 1004 1972 

Slagen per rally: 3,4 3,5 

Afgelegde afstand: 3,2 km 6,4 km 
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3-tegen-3 en BOX-game 

Nieuwe varianten badmintonspel 
 

Hebben jullie al eerder gehoord van deze varianten op het 

badmintonspel?  Via de vernieuwde website van de Badminton Bond  

vond ik deze informatie.  Ik geef jullie een korte beschrijving. 

Meer informatie kunnen jullie op de genoemde websites vinden. 

Meer info op: http://ikhouvanbadminton.nl/wordpress/nk-boxgame-

3-tegen-3/ 

Mogelijk is het ook iets om binnen onze vereniging op te pakken. 

Samen met onze technische commissie gaan we dat bekijken. We 

horen graag ook jullie menig daarover. 

 

Anton van Himbergen 

 

 

 

 

3-Tegen-3 is een populaire variant van het dubbelspel, vanzelfsprekend nu 
met drie spelers per team. Het Speelveld is in alle situaties gelijk aan een 
normale mannen- of vrouwendubbel. Echter is de puntentelling anders: 
bij 3-Tegen-3 wordt gebruik gemaakt van ‘best of 5 games’ en een game 
wordt gewonnen bij 11 punten. Het team dat als eerste drie games wint 
heeft dus de wedstrijd gewonnen. Extra aandacht is vereist voor 
Spelverloop waarbij de service en servicereturn anders zijn dan bij een 
gewone wedstrijd. 

De Boxgame is een populaire variant van een enkelspel op een halve baan. 
Het belangrijkste concept is dat het Speelveld bestaat uit het middelste vak, 
de Box. Belangrijk voor het Spelverloop is dat er ‘best of 3 games’ 
gehanteerd wordt, de winnaar is dus de speler die twee games heeft 
gewonnen. Tenslotte zijn er uitzonderingen die het spel nog interessanter 
maken. 
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OLYMPIC EXPERIENCE 6-21 augustus DEN HAAG 
 

Namens Nederland gaan 3 spelers naar de olympische spelen. Heb je tijdens 

de spelen in Rio ook zin om extra te sporten, sport te kijken of te beleven? 

Kom dan naar de Olympic Experience in Den Haag op het sportstrand.  
 

 

 

De Olympic Experience is dagelijks geopend van 10.00 tot 24.00 uur.  

Je kunt van 10.00 uur tot 18.00 uur deelnemen aan ongeveer 28 verschillende 

sporten.  

 

Na 18.00 uur is Plaza Maracana de plek waar je moet zijn. Hier kun je onder 

het genot van een hapje en een drankje live sport kijken. Dan zullen ook de 

meeste finales op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro plaatsvinden. 

Gedurende de gehele dag kan je de sporten in Rio volgen op het grote 

scherm. Er wordt, afhankelijk van het programma, geschakeld tussen de 

diverse live kanalen vanuit Rio. 

 

Reguliere dagtickets: volwassenen: € 10, kinderen (4 tot 18 jaar): € 5  

Meer info op: http://denhaag.com/nl/event/40096/olympic-experience 

  

Het bestuur 
 

 

 

 

 

 

http://denhaag.com/nl/event/40096/olympic-experience
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Kom van 6 tot en met 21 augustus naar de n een Olympisch Rio waar jij, als 

ultieme sportfan, kunt sporten, sport kijken en sport beleven. 

 

Het terrein 

De Olympic Experience biedt de kans om op het strand van Den Haag de 

Olympische Spelen en de verrichtingen van TeamNL optimaal te beleven. Het 

Scheveningse strand verandert dan in een Olympisch Rio met allerlei 

activiteiten die zijn gericht op sporten, sport kijken en sport beleven. 

 

De Olympic Experience biedt dagelijks ruimte aan 5.000 bezoekers. Overdag 

kun je zelf allerlei sporten beoefenen, onder begeleiding van meer dan 25 

verschillende sportbonden. In de namiddag en avond kun je live de 

Olympische Spelen volgen op grote TV schermen en TeamNL aanmoedigen, 

inclusief voor- en nabeschouwingen, entertainment en de aanwezigheid van 

oud-topsporters en Olympiërs. Ook wordt er live geschakeld met onder 

andere het Holland Heineken House in Rio. 

 

Tijdens de Spelen van Rio is het sportstrand van Den Haag de thuisbasis van 

TeamNL! 

 

Het Programma 

De Olympic Experience is dagelijks geopend van 10.00 tot 24.00 uur.  

 

Je kunt van 10.00 uur tot 18.00 uur deelnemen aan ongeveer 28 verschillende 

sporten. De activiteiten worden door de desbetreffende sportbonden 

georganiseerd. Elke dag staat in het teken van een andere sport (zie 

afbeelding). Iedere dag is er een officiële vooruitblik op de Olympische 

(sport)dag op het hoofdpodium van Plaza Maracana. Er wordt door de 

ambassadeur van die dag vooruitgekeken op het programma van zowel de 

Olympic Experience als de Olympische Spelen in Rio. 

 

Vanaf 18.00 uur zullen de meeste sportactiviteiten waar je aan kunt 

deelnemen eindigen. Officiële sporttoernooien, zoals het NK Beachkorfbal of 

het internationale 3x3 basketballtoernooi zullen wel tot na 18.00 uur 

doorgaan. Na 18.00 uur is Plaza Maracana de plek waar je moet zijn. Hier kun 

je onder het genot van een hapje en een drankje live sport kijken. Dan zullen 
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ook de meeste finales op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 

plaatsvinden. 

 

Overigens kun je de gehele dag de sporten in Rio volgen op het grote scherm. 

Er wordt, afhankelijk van het programma, geschakeld tussen de diverse live 

kanalen vanuit Rio. 

 

Tickets 

Tickets voor de Olympic Experience zijn online te koop via deze site. Als de 

tickets voor een bepaalde dag nog niet zijn uitverkocht dan kun je deze nog 

kopen bij de ingang van de Olympic Experience. Wil je zeker zijn van tickets, 

bestel deze dan hier. 

 

Reguliere dagtickets 

Dagticket volwassenen (vanaf 18 jaar):                    € 10 (incl. BTW) 

Dagticket kinderen (4 tot 18 jaar):                           € 5 (incl. BTW) 

Kinderen tot 4 jaar hebben gratis toegang. 
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De pen aan ....... Corine Tripaldelli  
 
 

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 Corine 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. 

 

Dag allemaal, 

 

Als eerste wil ik Belinda heel erg bedanken voor het doorgeven van 

de pen ;) 

 

Sinds 2000 speel ik met veel plezier dit spelletje. Eerst bij BC 

Attila in Drunen. Omdat het daar qua spelers terug uit liep, ben ik 

overgestapt naar FST. 

Ik heb het reuze naar mijn zin, leuk niveau, fanatiek en nog 

belangrijker een gezellig competitieteam, toernooitjes spelen en 

dan na afloop van een toernooi met een aantal teams eten bij de 

kebabtent in Waalwijk bijvoorbeeld. Momenten die ik voor geen 

goud wil missen!!  

 

Van oorsprong ben ik een echte Bossche! Of eigenlijk een italiaanse 

Bossche. Ik heb nl. een nederlandse moeder en een italiaanse vader. 

Ik ben wel geboren en getogen in Den Bosch. 

Maar mijn hart ligt wel in Italie. Dat resulteerde erin dat ik na mijn 

MEAO diploma, mijn biezen heb genomen en naar Italie ben gegaan. 

Uiteindelijk ben ik daar bijna 2 jaar geweest. Heerlijke ervaring, 

maar toentertijd niet heel makkelijk om een  baan te vinden. Dat 

betekende dat ik weer terug naar Nederland ging. Werk gevonden, 

mijn toenmalige man gevonden, gesetteld in Vlijmen en vervolgens 

huisje, boompje en kindjes! Die kindjes zijn inmiddels 20 en 18. 
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Spelen beiden voetbal, doen beiden een sportopleiding en studeren 

beiden volgend jaar af! Super trots op ze (natuurlijk).  

 

Ik werk bij het Openbaar Ministerie, te weten het Functioneel 

Parket. Dit Parket houdt zich voornamelijk bezig met straf-en 

ontnemingszaken die met fraude, witwassen te maken hebben. 

Ik verzorg daar het conservatoir beslag. Dat wil zeggen waarde 

beslag. Als er bij een verdachte beslag gelegd wordt op huizen, 

vorderingen bij een bank of auto’s bv, dan verzorg ik het hele 

adminstratieve traject daarvan. Super leuk werk, ik zit hier 

helemaal op mijn plek!  

 

Daarnaast heb ik een eigen praktijk sinds 2011. Ik behandel 

volwassenen en kinderen met allerlei soorten klachten op 

fysiek/emotioneel/mentaal gebied. Ik heb een vierjarige opleiding 

gevolgd waarin diverse technieken aangeleerd worden. De 

behandelingen kun je scharen onder de alternatieve geneeswijzen. 

De kern van de behandelingen komt er op neer dat je de oorzaak 

van een klacht probeert op te sporen en niet alleen de klacht gaat 

behandelen.  

Ik zou er uren over kunnen praten/schrijven, maar ik heb eigenlijk 

geen idee hoeveel ruimte ik toegewezen heb gekregen in deze 

Smash!  

Dusssss.... Om het een stukje makkelijker te maken: 

www.praktijklichaamsbalans.nl! Dit is mijn site. Hierin staat in grote 

lijnen uitgelegd welke technieken ik gebruik. Ook het kopje 

"ervaringen" is heel leuk. Daarin kun je de ervaringen van de mensen 

lezen.   

  

Volgens mij hebben jullie nu wel een beetje een beeld gekregen van 

wie ik ben, dat hoop ik tenminste :) 

 

http://www.praktijklichaamsbalans.nl/
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En dan nu het leukste stukje (ze voelt hem vast al aankomen!!).  

Hierbij geef ik de pen over aan mijn competitiemaatje  

Renate de Negro! 
 

Saluti, 

 

Corine 

 

 
 
 
 
 

  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 allemaal,  

 

Ik ben Olivia van Dommelen.  

Ik ben 8 jaar en zit in groep 4. Een combinatieklas 4/5.  

Mijn juff Esther is heel lief. Het is heeeeeel leuk op school.  

En mijn vriendinnen zijn heel lief en leuk om mee te spelen.  

Mijn vriendinnen heten Sennah, Sofia, Veerle, Ischa, Sophie en 

Fenne. En een vriendje en hij heet Kyano.  

Badminton vind ik ook heeeeeel leuk.  

 

De FST jeugdkamp was heel gezellig. We hadden het thema FeeST. 

Zoals Kerstmis, Carnaval, Sinterklaas, Halloween, Pasen en kermis. 

Het was heel leuk. Ik werd ook gestoken door de muggen en dat was 

niet leuk.  

 

 Ik geef de pen aan Finn Dueren den Hollander.  
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Hallo, ik ben Menno Keur. Ik ben 12 jaar en ga volgend jaar naar 

groep 8. Ik zit op basisschool de Touwladder, daar heb ik het erg 

naar mijn zin. 

 

Ik zit al een aantal jaar op badminton. Eerst bij de werft in 

Kaatsheuvel, maar die ging failliet. Ik ben toen naar FST Waalwijk 

gegaan. Ik vind de trainingen bij FST altijd erg leuk. 

 

Maar soms zijn de trainingen ook zwaar net als de shuttlerun. Ik 

speel nu ook compettitie, in de U13 met Briseis, Martijn, Meike, en 

Bram. We waren afgelopen seizoen 4e geworden. Volgend seizoen ga 

ik een niveau hoger spelen bij de U15 en ga dan ook op woensdag en 

donderdag trainen. 

 

In mijn vrije tijd speel ik met vrienden Call of Duty en Minecraft en 

speel ook graag voetbal, maar mag helaas niet koppen en zo.  

Ik zat eigenlijk eerst op Judo maar kreeg toen een hersenbloeding 

op het schoolplein en mocht er daarom niet meer mee verder gaan 

en moest toen op zoek naar een andere sport. Badminton vond ik 

ook erg leuk en dat vind ik nu nog steeds. 

Het hoogtepunt van vorig jaar was het ouder-kind toernooi dat ik 

met mijn vader speelde, ik vond het heel leuk met mijn vader we 

hadden de grootste lol. Hij had ook telkens de shuttle als ik hem 

niet had. Dit jaar kon ik helaas niet met hem spelen omdat hij zijn 

pols had gebroken. 

Mijn vader komt ook altijd bij de training kijken en 

geeft me ook veel tips. Hij heeft ook spelinzicht. 

Ik hoop dat jullie mij nu wat beter leren kennen 

en geef de pen graag door aan Martijn Klerks. 

 
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: 
 

 Mei   27-6 Josien Cooijmans (S) 

1-5 Pascal Wingelaar (J)  27-6 Willem Kant (J) 

3-5 Daan Wijngaard (S)  29-6 Thymo Pullens (J) 

4-5 Marian de Louw (S)  30-6 Mariëtte van Elderen (J) 

5-5 Jan de Louw (S)     

6-5 Stefan de Kloe (S)   Julil  

9-5 Erik Janssen (S)  5-7 Marianne van Leijden (S) 

10-5 Sander Hornes (S)  11-7 Mike Korthout (J) 

11-5 Daan Vermeer (S)  13-7 Merel van Dam (J) 

13-5 Harry Mulders (S)  13-7 Beaudine van de Water (J) 

14-5 Martin de Jong (S)  16-7 Anouk van de Wiel (J) 

14-5 Kiara Ophorst (J)  18-7 Rob Marinussen (S) 

15-5 Fenne Martens (J)  18-7 Tom Wingenaar (J) 

20-5 Marijn de Vries (J)  19-7 Finn v. Dueren den Hollander (J) 

21-5 Merel Kuijsters (S)  19-7 Bo v. Dueren den Hollander (J) 

23-5 Joyce Kuijpers (S)  20-7 Dani Netten (J) 

24-5 Nigel de Jong (J)  23-7 Patrick van Dongen (S) 

24-5 Robin de Bruijn (S)  25-7 Romy van Dongen (J) 

27-5 Hugo van der Sangen (J)  29-7 Jay Ekkel (S) 

27-5 Sanne de Vos (S)     

27-5 Manon de Vos (S)   Augustus  

    2-8 Co Stolwijk (S) 

 Juni   5-8 Peggy Timmers (S) 

2-6 Jan v.d. Sande (S)  6-8 Anne de Bree (J) 

5-6 Martijn Nieuwenhuizen (J)  7-8 Nikke de Jong (S) 

6-6 Chairudin Tuarita (J)  11-8 Kirsten Brust (S) 

8-6 Aafke Tand (S)  13-8 Thorsten Bär (J) 

12-6 Remco Hesselberth (S)  14-8 Anna Wingenaar (J) 

13-6 Erik Welling (S)  14-8 Diana de Rooy (S) 

15-6 Marcel van de Laar (S)  15-8 Puck van Elzelingen (J) 

16-6 Bram de Jong (J)  16-8 Maikel Giesbers (S) 

16-6 Adri van Kempen (J)  20-8 Jan de Kuijper (S) 

25-6 Ronald van Ravenstein (S)  22-8 Dick de Kievit (S) 

    23-8 Niels van Mierlo (J) 
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.01.2016 t/m 01.08.2016 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1-1 Lucia van Hassel (S) 1-1 Lukas Verbeek (J) 

1-2 Marco Welten (S) 14-1 Micha Timmermans (S) 

1-3 Yvet Opmeer (S) 1-2 Ronald van Loon (S) 

1-3 Menno Kempff (S) 1-3 Harry Snoeren (S) 

1-3 DirkJan Slijkoord (S) 31-3 Isabella van Gemert (J) 

1-3 Rosalie Damen (J) 1-4 Benthe Sam Tesink (J) 

9-3 William Hezemans (S) 1-5 Roy van de Wiel (S) 

1-4 Lonneke de Been (S) 1-6 Hugo van der Sangen (J) 

1-4 Rob Langermans (S) 1-6 Jeroen van Gog (S) 

1-5 Irene Bogers (J) 1-7 Yulian van Engelen (J) 

1-5 Sander van den Hoek  (S)    

1-6 Roy van de Wiel  (S)    

1-7 Junkai Zhang (J)    

1-7 Xuhong Lu (S)    

1-7 Mingsong Zhang (S)    

1-8 Jurgen Dumoulin (S)    
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