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

Volg ons ook op :  

 

Markt 6-7 te WaalwijkSMASH nummer 3  

58e jaargang –  15 december 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:              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: Nikki de Jong          06-40960093       

                 Laageinde 101 

       5142 EG Waalwijk       

       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 
 

 

Inmiddels is dit alweer de 

laatste uitgave van de SMASH  

in 2016.  Ik moet eerlijk zeggen dat we dit jaar één SMASH te weinig 

hebben uitgebracht. Normaal verschijnt er ook een in 

september/oktober.  Door een drukke agenda van enkele 

bestuursleden (bv. geboorte van Daan de Kloe en ik was zelf veel aan 

het klussen) is dat helaas niet gelukt. We hebben wel nog 

nieuwsbrieven uitgebracht en hebben jullie diverse e-mails gestuurd. 

Het is dus niet stil geweest.  

 

De maand december is weer net begonnen. We hebben Sinterklaas net 

uitgezwaaid. Ik ga ervan uit dat iedereen lief is geweest en leuke 

cadeautjes heeft gekregen. Dit jaar had Sinterklaas ook FST weer 

bezocht. In de bar van sporthal de Zeine hebben onze jongste 

jeugdleden en kinderen van leden de Sint samen met 2 pieten 

ontvangen. En hebben ze ‘massaal’ liedjes gezongen.  

 

Wij staan er als vereniging bekend dat je het hele jaar door en ook 

tijdens de vakanties (uitgezonderd de zomervakantie) door kan blijven 

spelen. Buitensporten, zoals hockey, stoppen in de vakanties en 

hebben ook nog een lange winterstop van december t/m februari.  Wij 

zijn trots dat we dat kunnen aanbieden. Voor de kerstvakantie 

betekent dat we alle donderdagen kunnen badminton spelen. Helaas de 

zaterdagen 24 en 31 december niet. De extra calorieën van de 

pepernoten en de kerstkalkoenen kunnen we er gewoon weer vanaf 

sporten!  

 

Sinds oktober zijn we als bestuur weer op ‘oorlogssterkte’. Nikki de 

Jong heeft de rol van secretaris van Peggy Schouten-Timmers 
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overgenomen. Daardoor hebben we structuur aan kunnen brengen in 

de lopende activiteiten en kunnen we ons richten op nieuwe 

initiatieven. Voor het komende jaar hebben we volgende initiatieven in 

de planning staan:  

- een jeugdcampagne om nieuwe jeugdleden aan te trekken; 

- verbeteren van de vorm van de nieuwsbrief; 

- verbeteren van de website; 

- zorgen voor extra mensen binnen de vereniging met een EHBO-

diploma; 

- actualiseren van het Huishoudelijk Regelement en het overzicht van 

organisatie binnen FST; 

- verbeteren van de uitstraling van de SMASH; 

- maken van een informatiefolder, een flyer, van onze vereniging; 

- een nieuw impuls geven aan de clubsponsoring.  

Daarvoor hebben we extra hulp nodig. Wil je ons helpen? Laat ons dat 

weten. 

 

Voor het geval ik jullie niet meer spreek: alvast prettige feestdagen 

en een sportief uiteinde! 

 

En vergeet op 5 en 7 januari de nieuwjaarsborrel niet (zie ook de 

agenda)! Voor zowel jong als oud!  

 

Anton van Himbergen 

Voorzitter FST 
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Agenda 2016 
 

Dec. 15 Uitgave Smash 3  

24 Geen zaterdagtraining i.v.m. Kerstmis 

29 De Slagen beschikbaar vanaf 20.00 uur voor jeugd én 

senioren. 

 31 Geen zaterdagtraining i.v.m. Oudjaar 

  

 

Agenda 2017 
 

Jan. 05 Nieuwjaarsbijeenkomst donderdagspelers 

 07 Nieuwjaarsbijeenkomst zaterdagjeugd 
 

Feb.  Uitgave Smash 1 

28 Geen badminton i.v.m. carnaval 
 

Mrt. 04 Clubdag voor alle leden in De Slagen. 

09 Algemene Ledenvergadering. (aanvang 19.30 uur) 
 

Apr. 02 Ouder-kind toernooi in De Slagen 

25 Laatste speeldag dinsdag. 
 

Jun.  Uitgave Smash 2 

30 Jeugdkamp van 30 juni t/m 2 juli 
  

Jul. 08 Laatste zaterdagmorgen voor de zomervakantie 

13 Tapasavond 

13 Laatste donderdagavond voor de zomervakantie 
 

Okt.  Uitgave Smash 3 
 

Dec.  Uitgave Smash 4 
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Uitnodiging ALV 2017 
 

Beste FST-ers, 

 

Bij deze nodig ik jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Leden 

Vergadering (ALV). Deze zal plaatsvinden op:  

 

donderdag 9 maart 2017 
 

De ALV begint om 19:30 uur in sporthal ‘De Slagen”. Mocht iemand nog 

aanvullende punten hebben voor op de agenda, dan deze graag uiterlijk 

vier weken voor aanvang van de ALV mail naar 

secretaris@fstwaalwijk.nl. Na de vergadering is de sporthal weer 

open en kan er badminton gespeeld worden door de senioren.   

 

Namens het bestuur, 

Nikki de Jong  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@fstwaalwijk.nl
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Conceptagenda Algemene Leden Vergadering 
 

Datum: donderdag 9 maart 2017 

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

Aanvang: 19:30 uur 

 

Agendapunten: 

1. Opening van de voorzitter 

2. Notulen van de A.L.V 25 februari 2016 

3.  Verslag algemene zaken 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

5. Verslag competitieleider 

6.  Verslag penningmeester 

7. Kascontrole commissie 

8. Begroting 2017 

9. Verkiezingen 

  Bestuur 

  Stefan de Kloe 

  Jos Verlaan  

10. Bestuursvoorstellen en mededelingen 

11. Huldiging jubilarissen 

12. Rondvraag 
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Bezoek Sint Nicolaas aan FST op 27 november 2016 
 

Ook dit jaar bracht de Sint een bezoek aan FST.  

Hij had ruim van te voren zijn komst aangekondigd zodat zoveel mogelijk 

kinderen aanwezig konden zijn in de kantine van sporthal de Zeine. 

 

De Sint werd hartelijk verwelkomd door de voorzitter van FST. Ook werden de 

twee Pieten die dit jaar voor de eerste keer de Sint vergezelden welkom 

geheten.    

Vol verwachting zaten ongeveer 20 kinderen in een halve kring voor de Sint om 

te horen wat de Sint over hen ter ore was gekomen in het afgelopen jaar.  

De aller-allerkleinsten zaten of lagen bij hun ouders daarachter.   

 

Marijn mocht de staf van de Sint vasthouden, zodat de Sint beide handen vrij 

had om in het grote boek te kijken en alle kinderen vragen te stellen. 

 

Maar eerst werd onder leiding van de Pieten een variant van het bekende 

spelletje Petje op- Petje af gespeeld. Daarbij werden allerlei vragen over Sint 

Nicolaas en het Sinterklaasfeest gesteld.  

Zoals: Zit er peper in peper noten? Hoe oud is Sinterklaas? Op hoeveel graden 

bak je peper noten?  

Na 2 rondes was Caelyn Peeters de winnaar. 

 

De Sint riep daarna de kinderen een voor een bij zich. Ondanks dat de 

goedheiligman al erg oud is, was hij volop geïnteresseerd in de eigentijdse 

hobby’s van de kinderen. 

Zo deed Kay Rzemieniecki een demonstratie judo en gooide in één zwaai een Piet 

zomaar op de grond.    

 

Omdat de Sint nog andere bezoeken moest afleggen werd hij om kwart over elf 

met zijn Pieten uitgezwaaid waarbij de kinderen het aloude "Dag Sinterklaasje" 

zongen.  

 

Bij het afscheid liet de Sint aan de voorzitter nog weten dat hij het erg gezellig 

had gevonden en het volgend jaar graag weer terug wilde komen. 
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Waalwijkse Badminton kampioenschappen   
 

Zondag 27 november, hebben we in Sportcentrum Waspik 

de 28e editie van de Waalwijkse Badmintonkampioenschappen 2016 

gehouden. 65 sporters hebben aan dit toernooi meegedaan. 

Wethouder Brekelmans heeft in het sportcentrum de prijzen 

uitgereikt. 

De echte Waalwijkse Badmintonkampioenen zijn geworden: 

Elo Martens, herenenkel klasse A  

Inge de Leuw, damesenkel klasse B  

Hannan Tuarita, herenenkel klasse B 

Zie verder de complete uitslag. 

 

Vers bloed 

In 2001 vroeg Patrick van Dongen mij of ik een keertje voor hem 

namens FST in de organisatie van dit toernooi wilde invallen. Enfin, na 

15 jaar draag ik het stokje over aan Marcel van de Laar. Ik wens hem 

veel succes. 

 

Martin 

Dekkers  
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Winnaars Waalwijkse Badminton kampioenschappen   

Onderdeel   Pos. Naam      Club 

  

gemengd dubbel B 

 1 Nicky Rosenbrand+Nikki de Jong fst 

 2 Ronald Wingelaar+Marian de Louw fst 

 damesdubbel B 

 1 Hetty Dekkers+Daniella de Raden fst 

 2 Puck van Elzelingen+Nikki Pol fst 

 herendubbel B 

 1 Daan Vermeer+Jac Vermeer fst 

 2 Maikel Giesbers+Jan de Louw fst 

 damesenkel B 

 1 Inge de Leuw  high speed 

 2 Marcia Kiep  high speed 

 herenenkel B 

 1 Hannan Tuarita  zidewinde 

 2 Jurgen van Elderen  zidewinde 

 gemengd dubbel A 

 1 Erwolt Pullens+Corine Tripaldelli fst 

 2 Elo Martens+Sheng Huang vitesse/fst 

 damesdubbel A 

 1 Jessica Huang+Sheng Huang fst 

 2 Belinda v. Sluisveld+Corine Tripaldelli fst 

 herendubbel A 

 1 Robin de Bruijn+Elo Martens fst/vitesse 

 2 Jay Ekkel+Martin de Jong high speed/fst 

 herenenkel A 

 1 Elo Martens  vitesse 

 2 Jay Ekkel  high speed 
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Nieuwjaarsborrel 2017 
 

Elkaar een gelukkig en sportief 2017 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. 

 

Donderdagjeugd: 5 januari 2017  vanaf 20:15 uur 

Senioren:   5 januari 2017  vanaf 22:15 uur 

 

Er is natuurlijk wel gewoon badminton op die avond.  

 

 

Zaterdagjeugd: 7 januari 2017  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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Even voorstellen: 
 

Anton van Himbergen 

In de hectiek van het begin van mijn nieuwe 

periode als voorzitter ben ik helemaal vergeten 

om mij zelf voor te stellen.  Hier kwam ik 

achter bij de voorbereidingen van deze 

SMASH. Dus hierbij alsnog mijn stuk:  

Inmiddels ben ik 49 jaar oud.  Ik ben getrouwd 

met Liesbeth en heb 4 kinderen: Floris (21), 

Diederik (18), Pepijn (14) en Elselotte (9). 

Diederik heeft tot 2 jaar geleden ook bij FST 

gespeeld. De andere spelen vooral hockey. Ik 

woon al weer 15 jaar in Drunen. Ik kom oorspronkelijk uit Waalwijk, 

waar ik in 1967 ben geboren. Na gym was badminton mijn tweede 

sport waar ik als kind kennis mee maakte.  

 

In 1977 kwam ik op 10-jarige leeftijd bij FST. Ik kreeg de eerste 

jaren training van Harry van de Meydenberg, maar ook van Jan van 

Wees (onze oud-voorzitter). Toen ik ging studeren in Eindhoven ben ik 

lid geworden van een 2de vereniging, Panache. De 

studentenbadmintonvereniging.  Ik bleef wel altijd competitiespelen 

bij FST.  Bij Panache heb ik 3 keer het internationale 

badmintontoernooi georganiseerd. Dit waren officiële toernooien van 

de bond met deelnemers uit Duitsland, Ierland, Rusland en België. Met 

Panache hebben we ook deelgenomen aan een toernooi in St 

Petersburg. Dat was een indrukwekkende ervaring.  

 

Binnen FST heb ik ook diverse taken op mij genomen, zoals redactie 

(nog met Diana de Rooy), toernooi-commissie en activiteitencommissie. 

In 1996 heb ik het voorzitterschap van Meindert Tand overgenomen. 

In 2007 heb ik dat weer aan Jan van Wees overgedragen, nadat we 
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als vereniging de stap naar de nieuwe sporthal de Slagen goed hadden 

doorstaan. Na 9 jaar heb ik sinds februari dit jaar het stokje weer 

van Jan overgenomen.  

Na een studie werktuigbouwkunde aan de 

Technische Universiteit van Eindhoven en 

(toentertijd) 14 maanden als dienstplichtig 

officier bij de Marine, ben ik gaan werken bij 

NS. Na diverse overnames en 

veranderingen werk ik nu als Senior Adviseur en Innovatie Manager 

bij Ricardo Rail in Utrecht.  (http://rail.ricardo.com). Dit bedrijf 

geeft technisch advies aan bedrijven in de spoorsector, ontwikkelt 

producten en certificeert treinen en dergelijke.  Binnen dit bedrijf 

ben ik ook nog voorzitter van de ondernemingsraad.  Voor mijn werk 

ben ik regelmatig in het buitenland. Namens NS neem ik deel aan 

projecten en overleggroepen met Europese instanties of andere 

Europese spoorwegbedrijven.  Vaak gaat dat over nieuwe regelgeving 

of standaarden van treinen.  

 

Naast mijn werk, de badminton en mijn gezin blijft er nog maar weinig 

tijd over voor mijn hobby’s zoals koken, ontwerpen, fotograferen, 

tuinieren en piano spelen. Daar probeer ik in het weekend tijd voor te 

maken (als ik mijn stukje voor de SMASH af heb). 

 

Anton  
 

 

 

 

 

 

 

Hoi allemaal, ik ben Nikki de Jong. Sinds 

eind oktober ben ik de nieuwe secretaris 

http://rail.ricardo.com/
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van FST. Ik zal me voor de mensen die mij nog niet kennen kort 

voorstellen. Ik ben sinds 2007 lid van FST. Ik ben begonnen met 

trainen bij de zaterdagjeugd en speel sinds een aantal jaar bij de 

senioren. Ik speel competitie in de 4de klasse. Daarnaast organiseer 

ik al een aantal jaar het jeugdkamp. Naast alle activiteiten voor FST 

studeer ik ook nog pedagogiek. Ik zit in mijn afstudeerjaar en hoop ik 

juli klaar te zijn. Ik ben vier dagen per week te vinden in Breda, hier 

loop ik stage bij de VoorleesExpress. Daarnaast werk ik op zaterdag 

bij Bijl Carwash.  
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JEUGD op 1 in 2017 

 

 
 

Onze vereniging gaat zich in 2017 extra inzetten om nog meer jeugd 

te laten badmintonnen.   

 

Op dit moment hebben we ca 50 jeugdleden. Wij hebben zowel op de 

donderdagavond (de Slagen) als zaterdagochtend (de Zeine) nog 

voldoende ruimte om extra jeugdleden aan te nemen. 

We zijn nu voorbereidingen aan het treffen voor de volgende acties:  

 

1. Badminton op scholen: het aanbieden van badminton tijdens de 

gymles of op speciale sportdagen. We gaan hiervoor contact 

opnemen met de basisscholen in Waalwijk. Hierbij worden we 

ondersteund door de gemeente Waalwijk, middels de 

Buurtsportoach en Waalwijk Sportief.  

2. Sport-na-school kick-off: op donderdag 5 januari 2017 nemen we 

deel aan deze activiteit. In sporthal de Slagen kunnen de kinderen 

kennis maken met een aantal sporten, waaronder dus ook badminton. 

3. Badminton voor kleuters: In de loop van januari 2017 gaan we 

beginnen met kleuterbadminton, bestemd voor kinderen van 4 tot 7 
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jaar. We zien dat veel kinderen in de winterperiode nauwelijks 

sporten. De buitensporten liggen allemaal stil. Wij gaan daar wat 

aan doen. Wij zullen in de laatste weken van december en begin 

januari hierover meer communiceren. Zowel via email als ook via de 

krant en facebook. Voor zover ons bekend is het kleuterbadminton 

in onze regio nog niet mogelijk. Een mooie gelegenheid dus om onze 

vereniging op die manier extra op de kaart te zetten. 

We zijn nog op zoek naar leden die ons willen helpen om al deze mooie 

plannen te realiseren. Heb je interesse, meld je dan bij het bestuur. 
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De pen aan ....... Renate de Negro 
 
 

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 Renate 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. 

 

Hallo allemaal, 

 

Dank je Corine, dat ik de pen eens vast mag pakken. Ik weet dat je 

hem aan Maya had willen geven, maar zeer verdrietig dat dit niet 

meer kan. Bij deze zal ik hem oppakken. 

 

Bij deze wat meer over mij. Ik woon in de leukste badminton straat 

van Nederland (waar menig FSTer/Highspeeder woont). Sinds 2000 

ben ik een Waalwijker, daarvoor mijn hele leven in Lith gewoond. Lith 

is een pittoresk dorpje aan de Maas. Sinds mijn 8ste speel ik al 

badminton, in de jeugd zeer fanatiek. Zo'n 4 keer in de week was ik 

met mijn sport bezig, en met mijn team gingen we alle toernooien in de 

omgeving af en hadden we successen in de competitie. Menig Brabants 

kampioensschappen en later ook Nederlands kampioenschap mogen 

spelen. Dat was een erg leuke tijd! 

 

Na mijn verhuizing naar Waalwijk ben ik nog elke week trouw naar 

Lith gereden voor mijn badmintonclubje. Maar het ledental nam af en 

uiteindelijk ook mijn animo. Na een half jaar begon het weer te 

kriebelen en gelukkig was Erik (Kraneveld) daar! Dank je wel Erik :) 

Hij heeft me meegenomen naar FST en ik was meteen verkocht. Wat 

een geweldige club, met enthousiaste en warme mensen! In het begin 

was het even wennen, niet voor mij, maar voor de heren. Een dame die 

niet graag als mix (lees: voor-achter spel), maar als dubbel wil spelen, 

dat was even wennen... Ik kreeg wel eens een fronsende blik als de 
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heer naar voren moest en ik het achterveld bewaakte. Maar 

ondertussen is het de normaalste zaak van de wereld, haha. 

Ik dacht dat ik een jaar of 4  lid was van FST, maar bij navraag aan 

Will, blijkt het al 7 jaar te zijn! Mijn dochter Meike heb ik besmet 

met het badmintonvirus en zij is ook aan het shuttelen geslagen. Ze is 

erg fanatiek en speelt in de U13 competitie. Zo'n ouder-kind toernooi 

is dan een geweldige ervaring! 

Sinds een aantal jaar speel ik in de midweekcompetitie met mijn 

maatjes Corine, Erwolt en Ronald. Gezonde strijdlust op de baan, maar 

vooral gezelligheid ten top.  

 

Wat weten jullie misschien nog niet van mij? ... 

Ik werk al jaren in de zorg, bij Cello in Rosmalen. Daar ben ik 

coördinator op twee woningen voor verstandelijk gehandicapten. Deels 

werk ik mee in de zorg , daarnaast heb ik coördinerende taken, om te 

zorgen dat alles goed geregeld wordt voor de cliënten. Twee jaar 

geleden heb ik een rughernia gehad waardoor ik mijn werk niet meer 

kon doen, maar via een lang traject met specialisten, fysio, en re-

integratiecoach ben ik gelukkig weer helemaal terug. Nog steeds heb 

ik wekelijks fysio en zien mijn dagen er anders uit (balans in actief en 

rust). Maar ik ben gelukkig omdat ik mijn werk, maar ook het 

badmintonnen weer kan uitoefenen. 

 

Ik ben getrouwd met Mark en heb twee kinderen: Meike van 12 en 

Jelle van 9 jaar. Ik reis graag, niet naar steden, maar vooral naar 

gebieden met mooie natuur&cultuur. Ik heb net een nieuwe sportfiets 

gekocht, waarmee ik er een hobby bij heb.   

Hopelijk hebben jullie nu meer een beeld van mij.  

 

De pen gaat door naar..... 
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In de krant lees ik weleens artikelen die door Hetty Dekkers zijn 

geschreven, maar wat zou de krant nu eens over Hetty zelf kunnen 

schrijven? Ik zie het artikel graag tegemoet in de volgende Smash!  

Aan jou de eer Hetty.. 

 

Groet, 

Renate 
 

 

 

 

 
 
 

  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, Belinda van Sluisveld en 
Corine Tripaldelli. 
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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 Fenna Rutten. Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 6. Ik zit 

op basisschool Meerdijk, daar heb ik het erg naar mijn zin. Mijn broer 

heet Wout en hij is 12 jaar oud, mijn zus heet Anne en ze is 14 jaar 

oud, ze doen allebei hockey en tennis dat vinden zij heel leuk. 

 

Ik zit net een jaar op badminton. Ik was op badminton gegaan omdat 

mijn moeder er vroeger  op zat  en het  mij ook erg leuk leek. Ik heb 

er veel vriendinnen en de trainingen zijn super leuk. 

Maar soms zijn de trainingen ook heel zwaar, bijvoorbeeld 

krachttraining: dan moet je opdrukken, buikspier oefeningen doen  en 

heel veel rondjes rennen. Ik speel nog geen competitie dat wil ik 

volgend jaar pas gaan doen. Ik speel met Fenne, Olivia, Benthe Sam, 

Anne en Mirthe. Het leukste toernooi vind ik het ouder-kind toernooi. 

Ik heb een eigen konijn, hij heet Storm. Hij is heel lief, maar wel heel 

schuw omdat hij een ren achter zijn  hok heeft en daar altijd in gaat 

zitten. Het liefst zou ik een hond hebben maar dat mag niet van papa 

en mama. Papa zegt dat je hem dan drie keer per dag uit moet laten 

en voer geven en heel veel knuffelen. 

Ik speel in mijn vrije tijd gitaar, mijn meester heet Frank, hij is super 

aardig. Ik speel nu veel Sinterklaas liedjes en van popsterren 

bijvoorbeeld: Justin Bieber, Shawn Mende, Marvin Gaye, Sam Hunt, 

James Bay. 

 

Ik doe nog meer aan sport: atletiek. Mijn leukste onderdeel is 

sprinten. Mijn trainster heet Truus. In de zomer train ik op maandag 
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en woensdag op de baan dan gaan we sprinten, hoogspringen, 

verspringen, kogelstoten en speerwerpen. In de winter op maandag in 

de zaal  en op woensdag in de bossen. 

Ik heb ook een ipad, daar doe ik op: sims, mussicaly, funimate en 

snapchat. Dat zijn mijn lievelings spellen.  

 

Ik hoop dat jullie mij nu beter kennen.  

Groeten Fenna.           

 

Ik geef de pen door aan Anne de Vries.  
 
ik 
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Hoi ik ben Martijn Klerks, 13 jaar en zit ongeveer 3 jaar op 

badminton. Het eerste jaar heb ik alleen getraind en daarna ben ik 

gevraagd om competitie te gaan spelen. Dit doe ik nu 2 jaar met veel 

plezier. Vorig jaar stonden we niet zo goed in de competitie. Dit jaar 

gaan we met ons gezellige team (Bram, Briseis en Meike) als een 

speer! Op dit moment staan we op 'n gedeelde 1e plek. Verder zit ik 

op scouting waar ik super vette dingen doe. Als laatste maar zeker 

niet het minst leuke speel ik basgitaar. Hiervoor heb ik pas auditie 

gedaan en ik hoop dat ik binnenkort met andere muzikanten van het 

Willem van Oranje mag gaan optreden tijdens de voorstelling in maart. 

 

Ik geef de pen aan Meike de Negro.  

 

Groetjes Martijn Klerks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degene die de pen al hebben mogen vasthouden zijn: 
 
Briseis Richards, Thymo Pullens, Fenne Martens, Bram de Jong, Olivia van Dommelen en 
Menno Keur. 
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 we nog iemand zoeken die ons kan 

helpen met een nieuw ontwerp van 

de SMASH en van een flyer?   

 we op de clubdag 4 maart ook een 

avondprogramma hebben? 

 we vanaf 2017 met 3 jeugdteams meedoen met de 

minicompetitie? 

 Stefan de Kloe de trotse papa is geworden van Daan?  
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Badmintonners leven langer dan voetballers 

Als je sport met een racket in je hand, is de kans groot dat je langer leeft, in 

ieder geval stukken groter dan als je voetbalt. 

via RTL Nieuws   |   30 november 2016, 18:12 uur   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het overlijdensrisico is bijna de helft lager wanneer je regelmatig op een 

tennis-, squash- of badmintonbaan te vinden bent. Volgens een onderzoek van de 

universiteit van Sydney maakt het, als het gaat om je levensverwachting, niet 

alleen uit hoe vaak je sport, maar zeker ook welke sport je doet. 

Naast 'racketsporters' doen ook zwemmers, fietsers en aerobics-

fanatiekelingen het prima. Zij hebben 15 tot 28 procent minder kans om te 

overlijden. Voetballers en hardlopers hebben pech: bij hen is geen kleinere 

overlijdenskans gevonden. 

Hart- en vaatziekten 

Er werd in het onderzoek ook gekeken naar het risico om te overlijden aan hart- 

en vaatziekten. De tennissers kwamen ook hier als beste uit de bus: hun 

overlijdensrisico werd met de helft lager. Maar ook zwemmen en aerobics 

hebben een gunstig effect. 
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In het onderzoek werden zes verschillende sporten onderzocht: hardlopen, 

voetbal, fietsen, zwemmen, aerobics en racket-sporten (tennis, squash en 

badminton). Er deden 30 jaar lang zo'n 80.000 deelnemers aan het onderzoek 

mee. Bij voetbal en hardlopen werd geen hogere levensverwachting gevonden. 

Nooit meer voetbal? 

Dat wil niet zeggen dat voetbal en hardlopen slecht voor je zijn, de sporten 

hebben alleen geen extra levensverlengend voordeel. Emmanuel Stamatakis, een 

van de onderzoekers, ziet grote voordelen van het onderzoek in de toekomst: 

"Met deze kennis kunnen we een beter programma ontwikkelen waardoor mensen 

hun gezondheid effectief kunnen verbeteren." 

Door welke sporten leef je langer? 

Bij de sporten uit het onderzoek werd niet overal een levensverlengend effect 

gevonden. Ook werd er verschil gemaakt in het risico op overlijden en het risico 

op overlijden aan hart- en vaatziekten. Om de risico's te bepalen werd een 

vergelijking gemaakt tussen deelnemers van die specifieke sport en deelnemers 

die niet aan die sport deden. 

Het risico op overlijden 

 47 procent lager onder tennissers, squashers en badmintonners 

 28 procent lager onder zwemmers 

 27 procent lager onder aerobics deelnemers 

 15 procent lager onder fietsers 

Het risico op overlijden aan hart- en vaatziekte (in een bepaald jaar) is: 

 56 procent lager bij tennissers, squashers en badmintonners 

 41 procent lager onder zwemmers 

 36 procent lager onder aerobics-deelnemers 
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F.S.T. FELICITEERT: 
 

 

 Oktober      

3-10 Martijn Klerks (J)  19-12 Corry Terhorst (S) 

3-10 Ronald van Loon (S)  21-12 Daan Scholten (J) 

4-10 Ronald Wingelaar (S)  23-12 Meindert Tand (S) 

5-10 Kevin van Dieën (S)  25-12 Olivia van Dommelen (J) 

6-10 Ton van Esdonk (S)  27-12 Lukas Verbeek  (J) 

6-10 Quinty Pullens (J)     

9-10 Brenda Timmermans (J)   Januari  

12-10 Ad van Kempen (S)  5-1 Remco Klerks (J) 

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

19-10 Jeroen v.d. Water (S)  21-1 René Kuijsters (S) 

20-10 Ruben Gelsing (S)  24-1 Carola Rzemieniecki (S) 

27-10 Paul Overeem (S)  26-1 Jac Vermeer (S) 

    31-1 Chris van Hassel (S) 

 November      

7-11 Fenna Rutten (J)   Februari  

7-11 Roos van Drongelen (J)  1-2 Daniëlla de Raden (S) 

10-11 Marit de Rooij (J)  4-2 Menno Keur (J) 

12-11 Sander Ijpelaar (S)  5-2 Sander de Jongste (S) 

18-11 Anouk van Liempde (J)  8-2 Farah Iffa Tuarita (J) 

19-11 Nico Vervoordeldonk (S)  12-2 Jochem de Jong (J) 

25-11 Lonneke Arnold (S)  16-2 Christian Staps (S) 

29-11 Joan Peeters (S)  17-2 Will ten Bosch (S) 

    26-2 Sheng Huang (S) 

 December   27-2 Martin Dekkers (S) 

1-12 Marleen Montens (J)     

2-12 Hans van den Biggelaar (S)     

4-12 Jan van Wees (S)     

8-12 Jeroen van Gog (S)     

11-12 Matt Vugts (S)     

11-12 Dennis Hooijen (S)     

13-12 Saakje Sterk (S)     
 

 

 

 

     



 

    

  

37  

B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.08.2016 t/m 01.12.2016 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1-8 Pascal Wingelaar (J) 1-9 Anouk van Liempde (J) 

1-8 Jurgen Dumoulin (S) 1-9 Elin Brands (J) 

1-8 Anna Wingelaar (J) 1-9 Tim van Schijndel (J) 

1-8 Tom Wingelaar (J) 1-9 Dimion van Venrooij (J) 

1-8 Joyce Kuijpers (S) 1-11 Roos van Drongelen (J) 

6-8 Julie Spuibroek (S) 1-11 Willeke Thur (S) 

6-8 Florent van Sluisveld (S) 1-11 Mirthe Klijn (J) 

1-9 Anne de Bree (J) 1-11 Daniel Gelsing (S) 

1-10 Milan van Alphen (J) 1-11 Ruben Gelsing (S) 

1-10 Merel Kuijsters (S)    

1-10 Jelle Kivits (S)    

1-10 Anouk van de Wiel (J)    

1-10 Lize van Dongen (J)    

1-12 Marianne van Leijden (S)    
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De redactie wenst iedereen fijne feestdagen en 

prettige jaarwisseling! 
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