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

Volg ons ook op :  

 

Markt 6-7 te WaalwijkSMASH nummer 1  

59e jaargang –  16 februari 2017 

 
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 4 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 
 

Het eerste jaar als voorzitter zit er bijna op.  We zijn 2017 vol 

energie ingegaan en hebben veel nieuwe activiteiten opgepakt. We 

hebben als vereniging nog nooit zo vaak en lang in de weekbladen 

gestaan. Volgens mij zeker al 5 weken achtereen. Het is belangrijk 

dat we van ons laten horen. Dan weten nieuwe leden ons nog beter te 

vinden.  

 

Daarom zijn we ook onze 

website aan het vernieuwen. 

Een modernere uitstraling, 

actuele informatie, leuke 

passende teksten, meer foto’s  

… maar vooral toegankelijker 

voor mogelijk nieuwe leden en 

hun ouders.  

 

Ook hebben we op sportief gebied mooie resultaten bereikt. 

Jeugdteam U17 eerste plaats, FST 2 een tweede plaats, jeugdteam 

U13 een gedeeld eerste plaats. Zij moeten binnenkort nog een 

beslissende wedstrijd spelen. We zullen dat tijdig communiceren, 

zodat we met vlag en spandoek het team kunnen gaan aanmoedigen.  

Vernieuwing, dat is wel waar we als FST het afgelopen jaar mee bezig 

zijn geweest. Bij de inschrijving voor onze 

clubkampioenschappen op 4 maart komt zelfs 

geen papier meer aan te pas. Dit maakt het nog 

makkelijker om je in te schrijven. Overal kan je 

dat doen. Hopelijk heeft de vernieuwing geen 

invloed op ons leuke spelletje badminton. 

Van vernieuwing is ook sprake op de 

zaterdagochtend. Sinds 14 januari zijn we gestart met een nieuwe 
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groep jeugd van 4 tot en met 7 jaar. De laatste weken hebben we 7 

kinderen die in deze groep meedoen. Een mooi resultaat. De training 

wordt door Imke, Mischa en Kirsten verzorgd.  In een training van 1 

uur worden deze kinderen lekker moe gemaakt en worden veel 

vaardigheden geleerd. We hebben er binnen FST nu een mooie groep 

bij.   

 

Ten slotte wil ik jullie aandacht vragen voor de Algemene 

Ledenvergadering op 9 maart om 19:30 uur in de vergaderzaal op de 

eerste verdieping van sporthal de Slagen, in de buurt van onze kleine 

kantine.  Op deze ALV zullen we een 

bestuurswissel hebben. Stefan de Kloe 

stopt na zeker 15 jaar de jeugd- en 

technische zaken onder zijn hoede 

gehad te hebben. Inmiddels heeft 1 

kandidaat zich gemeld bij het bestuur. 

Daarnaast hebben we de gebruikelijke 

verslagen en rapporten en zullen wij als 

bestuur enkele voorstellen aan de 

vergadering voorleggen. Een van de voorstellen betreft het 

Huishoudelijk Reglement. Deze is flink afgestoft en geactualiseerd. 

Een week voor de ALV zullen jullie een concept van dit Reglement per 

email ontvangen.  

 

Veel leesplezier. 

 

Anton van Himbergen 
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Beste mensen, 

 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan! 

Ondergetekende was “sidekick” van de Smashredactie, gedurende de 

laatste 14 jaar van Shengske en daarvoor nog een aantal jaren met 

Diana. 

DAT  waren nog eens tijden: samen knippen en plakken aan de 

keukentafel met Diana met een gestencilde Smash als eindresultaat. 

Sheng ging het vervolgens modern digitaal doen en was (is)  daar heel 

behendig in. Daardoor werd mijn bijdrage gering: mijn 

tekstverwerkigsvaardigheid (3xwoordwaarde) is namelijk zeer gering. 

Dus Sheng: alle egards voor jou!!!!!!!!!!!! 

Onlangs werd ik ontslagen: FST heeft besloten de  Smash te 

behouden en dan ook te vernieuwen / verjongen. 

Hiertoe zoeken we dan ook een enthousiast persoon die het stokje van 

mij over wil nemen. 

Voor meer informatie  kun je bij Anton terecht. 

 

Sportieve groet, 

Martin Dekkers 
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Agenda 2017 
 

Jan. 05 Nieuwjaarsbijeenkomst donderdagspelers 

 07 Nieuwjaarsbijeenkomst zaterdagjeugd 
 

Feb. 16 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”. Na de 

vergadering is de sporthal weer open en kan er badminton gespeeld 

worden door de senioren.   

 

Namens het bestuur, 

Nikki de Jong  
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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. Bestuursvoorstellen  

 Oprichting Sponsorcommissie 

 Voorstel liquide middelen vereniging 

 Duur zaalhuur donderdag  

 Wijziging contributie 

 Wijziging huishoudelijke reglement (wordt toegezonden als pdf 1 

week voor ALV) 
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10. Bestuursverkiezingen 

 Stefan de Kloe: Stefan is niet herkiesbaar. Bestuur heeft 

kandidaat. 

Jos Verlaan  

11. Mededelingen 

12. Huldiging jubilarissen 

13. Rondvraag 
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Algemene Ledenvergadering - 25 februari 2016 
 
 

 

1. Opening van de voorzitter 

 

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

welkom. 

 

De financiën en de clubleden zijn redelijk stabiel gebleven.  

Technische commissie is in 2015 opgericht en alle taken zijn goed uitgevoerd. 

De F.S.T.-shirts voor de jeugd zijn gerealiseerd. Er wordt een borgsom betaald 

voor deze T-shirts. 

Het jeugdkamp is ieder jaar een groot succes. 

 

Er is een drukke periode geweest binnen ons bestuur vanwege onze 

huurverhoging in januari 2015. 

Een jaar zijn we bezig geweest om deze huurverhoging terug te draaien. Er zijn 

veel brieven en gesprekken geweest tussen ons en de gemeente en uiteindelijk is 

deze regeling niet doorgegaan. 

 

Er gaat waarschijnlijk een nieuw systeem aankomen met een huurverhoging, 

maar welke er wordt gehandhaafd is voor ons nog onduidelijk. 

 

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

 

De notulen wordt goedgekeurd. 

 

3. Verslag algemene zaken 

 

In 2015 hebben we iets meer leden gekregen. Er zijn uit andere gemeente leden 

aangesloten. 

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

 

Er verandert weinig in onze club. E-mailen blijkt succesvol te zijn. 

 

De Facebookpagina blijkt een groot succes. 
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Als bestuur zouden wij het fijn vinden om te horen als leden langdurig ziek zijn. 

Graag aandacht hiervoor vanuit alle leden. 

 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken 

 

Jeugdzaken 

 

De donderdag avond loopt goed. De groep blijft in tweeën gedeeld. De training 

kunnen we hierdoor op juiste sterktes afstemmen. 

Merel Kuysters heeft bedankt en Nicky Rosenbrand is erbij gekomen als 

trainer. Zij worden beiden bedankt voor hun inzet. 

 

Met ingang van dit jaar is Stefan de Kloe gestopt met de zaterdagochtend 

jeugd training geven en is het stokje overgedragen aan Kirsten van de Ven. 

 

Technische commissie wordt bedankt voor het waarnemen van Stefan zijn 

taken. 

Vrijwilligers worden bedankt 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. hieraan mee? 

 

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

 

Technische commissie 

 

De taken zijn verdeeld die eerst op de schouders van Stefan rustte.  

De technische commissie is vooral bezig met competitie, materialen, trainers. 

Kortom: eigenlijk alles wat met badminton te maken heeft. 

 

Er kunnen nog wat meer dingen bij de technische commissie worden neergelegd 

aldus Anton van Himbergen, omdat de taken goed zijn verdeeld. 

 

Bestuur dankt de technische commissie voor al hun inzet en is zeer te spreken 

over hoe het nu verloopt. 
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5. Verslag competitieleider 

 

Kevin van Dieën: Seizoen dit jaar later afgelopen dan normaal. Er zijn wat 

problemen geweest met plannen van wedstrijden vanwege de gemeente. 

 

Het enige heren team is helaas weggevallen door het wegvallen en stoppen van 

spelers. 

 

De junioren zijn redelijk goed van start gegaan in de competitie: 

 

U13 – 5e plaats 

U15 – 3e plaats 

U17 - 4e plaats 

U19 – 5e plaats 

 

1e team – 2e plaats 

Complimenten voor het regelen van eigen vervangingen voor de medespelers. 

 

2e team – 4e plaats  

3e team – 3e plaats 

 

Eerste seizoen competitieleider. Kevin bedankt iedereen en hoopt op een nieuw 

jaar. 

  

 

Midweek  

 

Anton van Himbergen: 

 

De midweekcompetitie wedstrijden lopen best goed. De volgorde en tijdstippen 

van de wedstrijden zijn nog steeds erg prettig. 

 

De blessures zijn opgevangen door meerdere leden en dat verloopt prima. 
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6. Verslag penningmeester 

 

Er wordt door de penningmeester gesproken en uitgelegd waar alle bedragen 

voor staan. 

 

De bondscontributie heeft een anders systeem voor contributie incassering. 

Daar is een verhoging voor ingevoerd binnen de club. 

Er is gesproken over de problematiek rondom de contributie met verschillende 

penningmeesters van andere clubs in een bijeenkomst.  

 

Financieel overzicht en Balans is besproken met alle aanwezige clubleden. 

Hierover zijn verder geen vragen meer. 

 

7. Kascontrole commissie: Elo Martens & Micha Timmermans 

 

De kascontrole is uitgevoerd. Net als dit jaar is er niks gevonden wat niet zou 

moeten kloppen. 

Alles is keurig betaald en duidelijk opgeschreven. 

 

Elo en Micha worden hiervoor bedankt. 

 

8. Begroting 2016 

 

De verhoging van de gemeente zit eraan te komen en deze is meegerekend in de 

begroting om dit voor te zijn als bestuur zodat het verlies redelijk te beperken 

is. 

 

De contributie willen we met ingang van volgende maand verhogen om het verlies 

zo min mogelijk te houden. 

 

Jos heeft bij andere clubs nagegaan wat de contributie is.  

 

Erwolt: Vraag zaalhuur. Geldt voor Zeine en Slagen?  

 

De zaal wordt 2/3 gebruikt op dinsdag avond en wij huren de hele zaal. Klopt 

dit? 
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Jos Verlaan: Zitten na te denken om de Zeine op de zaterdagochtend 2 delen te 

huren.  

Jan van Wees: Waarschuwt voor het ingeven van de banen die krijg je niet meer 

terug als een andere club deze gaan huren. 

 

Jos Verlaan: Slagen om 8 banen aan te houden vanaf 22:00 uur.  

Jan van Wees: Dat is de toekomst als de verhoging erg hoog wordt. 

 

Ronald Wingelaar: Wel uitkijken welke clubs er dan van de banen gebruik gaan 

maken. 

Bijvoorbeeld een basketbalclub is erg vervelend. 

 

Jan van Wees: Jos Verlaan overlegt met TC voor zaalhuur? 

Jos Verlaan: Dat gebeurt. 

 

Gaan de leden akkoord met de verhoging? Geen enkel clublid dat aanwezig is bij 

de vergadering is tegen deze verhoging.  

 

Vrijwilligersvergoeding verhoogd. Angela wordt ingezet nu ook voor de 

donderdagavond jeugd. 

 

Jan van Cromvoirt: Bewuste keuze van het verlies in de begroting 2016? 

 

Jos: Bewust inleveren zijn we het over 10 jaar kwijt. Daarom wordt de 

maandelijkse contributie verhoogd. 

 

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 
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Als voorzitter moet je betrokken zijn bij de club. Jan van Wees heeft deze 

‘’feeling’’ niet meer omdat hij niet meer kan badmintonnen. 

 

Vragen voor de beschikbaarheid door de voorzitter.  

Als bestuur gaan zoeken naar een vervanger en als bestuur stellen wij als 

opvolger Anton van Himbergen voor. 

 

Gerben: Vraag: Is er in het algemeen een vraag geweest of er kandidaten 

waren? Ik heb deze gemist. 

 

Jan van Wees: Deze informatie is per mail naar de leden verzonden. 

 

Anton van Himbergen wordt gekozen door alle aanwezige leden. 

 

Jan en Corry worden bedankt door Anton van Himbergen. En Anton van 

Himbergen neemt de plaats over van Jan van Wees. 

 

Anton schuift punt 11 op de agenda naar voren. 

 

Louise Strijk en Stefan de Kloe worden gehuldigd. Ze zijn al 25 jaar lid van de 

badmintonclub.  

 

We hebben daarnaast nog een andere status genaamd: erelid. 

We hebben Meindert Tand als erelid, maar daarnaast nu ook Jan van Wees. 

Anton van Himbergen benoemt hierbij Jan van Wees erelid. 

 

Jan belooft wel één ding: Hij blijft onze sinterklaas. 

 

10. Bestuursvoorstellen en mededelingen 

 

Anton had weer zin om terug te gaan naar het voorzitterschap. Anton treft een 

gezonde club aan en heeft een fijne uitgaanspositie.  

 

Waar worden de nadruk opgelegd: 

 

- Communicatie: Dit moet anders kunnen. Hoe kan dit efficiënter en gericht? 
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- Samenwerking: initiatief nemen, werken aan de toekomst en dit ook kunnen 

belonen. 

- Beleidsplan goed in duiken en nadenken: Waar willen wij zijn over een paar 

jaar. 

 

- Er wordt gekeken naar andere geldstromen. Er zijn veel ideeën in de 

vereniging, maar daar moet ook geld voor beschikbaar zijn. 

 

Anton gaat een paar taken neerleggen vanwege zijn voorzitterschap.  

 

Marcel van de Laar gaat coördinatie midweek overnemen en voorzitterschap TC.  

 

Er is een mogelijk om mee te draaien bij een opfriscursus voor trainers. Mocht 

je jeugdtrainer willen worden of meedraaien met de cursus geef dit aan na de 

vergadering bij het bestuur/ Anton van Himbergen. 

 

Jos Verlaan begint over de mededeling: Shirts. 

 

Jos Verlaan: moeten deze shirts voor de senioren ook gemaakt worden? Uit de 

club komen geluiden dat senioren deze shirts best prijzig vinden. Er komt ook 

een nieuw model aan voor de dames. 

 

Is er een animo als de shirts voor 25 euro te koop komen? 

 

Er is vanuit de aanwezig leden weinig animo voor de shirts. 

 

Jan van Wees: Het animo is weinig. Is het wel verstandig dit aan te schaffen 

voor de club? 

Jos Verlaan: Ja dit kan wel. Er wordt door de jeugd ook veel shirts gedragen 

voor de competitie. 

 

Jos zal een mail uitzetten of er meer animo is. Mocht dit zo zijn dan worden de 

shirts besteld. 

 

Jurgen Dumoulin: Legt de club nu geld bij om aan te schaffen? Waarom? 

Jos Verlaan: Om ervoor te zorgen dat er misschien meer animo komt voor de 

shirtjes. 
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Anton van Himbergen: Wat als er later voor meerdere leden toch moet worden 

bijbesteld? 

Jos Verlaan: Kan altijd bijbestellen vanwege ons eigen clubshirt. 

 

Anton van Himbergen: Besteltermijn? 

Jos Verlaan: 3 weken. 

 

Deze informatie wordt ook vermeld in de mail. 

 

11. Huldiging jubilarissen 

 

Zie punt 9. 

 

12. Rondvraag 

 

Erwolt Pullens: vraag clubdag: Weten diegene die niet meespelen hoe dubbel- en 

mixspel eruitziet? 

Laagdrempelig, niet met twee inschrijven, meerdere wedstrijden. 

 

Als dit duidelijk vermeld wordt zal dit misschien meer recreanten aantrekken. 

 

Anton Van Himbergen: Positief om dat zo aan te passen. Wordt voor volgend 

jaar meegenomen. 

 

De voorzitter bedankt voor ALV-aanwezigen. Gesloten om 20:37 uur. 
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Verslag algemene zaken en ledenadministratie 2016 
 

Ledenadministratie 

 

In 2016 is het ledenaantal afgenomen, van 160 eind 2015 naar 142 

eind 2016.  

Het aandeel jeugd was begin 2016 ca 35% en bleef vrijwel stabiel op 

33%. 

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

blessureleed, wijzigende interesses en tijdgebrek.  

 

Daarnaast hebben we afscheid moeten nemen van Maja Broeks –Van 

Suylekom en William Hezemans die op respectievelijk 7 april 2016 en 

9 maart 2016 zijn overleden. 

 

 

Algemene zaken 

 

Het verzenden van mededelingen, onder meer in de vorm van 

nieuwsbrieven, via de e-mail droeg bij aan een snelle berichtgeving.  

Het wijzigen van mailadres werd regelmatig doorgegeven en leidde 

niet (meer) tot miscommunicatie. Iedereen kon op tijd van 

noodzakelijk nieuws op de hoogte worden gebracht.  

In de vorige ALV is verzocht om langdurige afwezigheid van leden te 

signaleren. De daarop volgende belangstelling werd door de 

betrokkenen op prijs gesteld.  
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Verslag van Jeugdzaken 
 

Hallo allemaal, 

 

Op de donderdagavond is het bij de jeugd de laatste tijd nogal 

wisselvallig met de opkomst. Hier moet beter op geacteerd worden 

zodat we weten waarom er kinderen wegblijven. Op zich hebben we 

een redelijk goed gevulde zaal als iedereen zou komen.  

Er zijn een aantal leden naar de senioren gegaan, er zijn een paar 

nieuwe kinderen bijgekomen, en ook een paar kinderen hebben 

bedankt. 

 

Met verschillende acties proberen we toch het aantal wat op te 

krikken. Zo zijn we van plan de scholen langs te gaan met een 

badminton-clinic. (Als er senioren zijn die het leuk vinden om hier aan 

mee te werken dan horen wij dat graag !) Ook gaan we onze club wat 

meer in de schijnwerpers zetten door meer in de kranten te 

“adverteren”. 

 

Angela en Cor zijn goed bezig met het begeleiden van de jeugd-

competitiespelers. Hoe goed dit gaat blijkt wel uit de standen van de 

competitie ! 

 

De jeugdrecreanten op de donderdag worden door Peggy, Nicky en mij 

begeleid op een rustiger niveau.  

 

De zaterdagochtendjeugd heeft sinds kort extra zaalvulling in de 

vorm van mini-badminton. Hierbij worden 4 tot 8-jarige kinderen 

spelenderwijs bekend gemaakt met het badmintonnen. Imke helpt ons 

hierin mee.  
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Ook de mini-competitie gaat weer van start. Dit heeft niets te maken 

met het mini-badminton, maar is een verkorte competitie na de 

reguliere competitie. Alle kinderen mogen hier aan mee 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 van de competitieleider 
 
Hallo allemaal, 

 

Tijdens het schrijven van dit verslag is de competitie zo goed als 

afgelopen. Drie wedstrijden moeten nog worden gespeeld, omdat we op 7 

januari door het slechte weer alles hebben afgelast. Als competitieleider 

ben ik zeer trots op alle teams van het seizoen 2016/2017. Met 6 teams in 

de regio competitie en 3 teams in de midweek competitie gingen we in 

september zeer vlot van start en wie wist er toen al wat het eind van het 

seizoen met zich mee ging brengen? 

 

3 senioren teams en 3 junioren teams met een aantal kleine verschuivingen 

en uitbreidingen van sommige teams. Daarnaast natuurlijk al onze trouwe 

invallers die, wanneer anderen niet konden spelen, altijd voor de 

competitie klaar stonden om een keer mee te spelen en vaak nog de punten 

mee namen voor het team.  

 

Maar wat bracht het seizoen 2016/2017 ons nu aan het eind. Drie teams 

hebben zich uitermate mooi gehandhaafd in de klasse waarin zij 

uitkwamen. BC F.S.T. 1 staat op dit moment 5de en met nog een wedstrijd 

te spellen kunnen zij nog gelijk eindigen met SCBC Reeshof op de 4de 

plaats. BC F.S.T. 3 staat op dit moment op de 6de plek maar ook zij mogen 

nog 1 wedstrijd spelen en maken nog kans op plek 5. Zij kwamen over van 

de junioren en hebben zich in de senioren competitie dus goed laten horen 

door mooi in de midden moot te eindigen. Als laatste BC F.S.T. U15-1 ook 

zij mogen nog 1 wedstrijd spelen. Op dit moment staan zij 4de en mogen zij 

nog spelen tegen de nummer 1. Als ze daar tegen een verrassende 

overwinning boeken, kunnen ook zij nog een plaats stijgen naar de 3de plek. 

 

Maar het seizoen 2016/2017 heeft meer gebracht dan alleen handhaving. 

Het bracht namelijk ook spanning tot het laatste moment van de 

competitie voor BC F.S.T. U13-1 en BC F.S.T. 2. Het kwam allemaal aan op 

het laatste weekend. Voor team 2 liep dit helaas minder goed af. Zij 
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kwamen in de vierde klasse gelijk met BCBH uit Bladel. Op onderling 

resultaat werd BCBH kampioen, maar team 2 werd met veel trots tweede. 

Een prachtige prestatie. Het U13 team maakt het zelfs nog spannender. 

Zij staan gelijk met Bavel U13-1 en ook deze onderlinge resultaten zijn 

gelijk. Wie is er nu kampioen?? Volgens het regelement moet een 

beslissende wedstrijd bepalen wie er kampioen wordt. In samenwerking 

met de bond zijn we nu druk bezig deze wedstrijd te plannen. Wanneer dit 

bekend is, laat ik dit natuurlijk weten. En ik hoop dan ook dat jullie het 

team op deze dag komen aan moedigen.  

 

Natuurlijk heb ik het beste voor het laatste bewaard, maar misschien 

hebben jullie het al vernomen op facebook of waren jullie die ene 

donderdag aanwezig. Ons U17 team is dit jaar weer kampioen geworden! 

Twee jaar geleden kampioen in de klasse U13 en dan nu in de U17. Wat een 

prestatie. Het team bestaande uit Quinty, Farah Iffah, Thymo en 

Chairudin gaat ook dit jaar weer voor de Brabantse, maar ook Nederlandse 

titel voor teams. Kom jij ze ook aanmoedigen? De Brabantse wedstrijden 

vinden plaats op 8 en 9 april in het T-kwadraat in Tilburg en de 

Nederlandse finale vindt plaats op 24 en 25 juni in Zutphen.  

 

Daarnaast wil ik nog graag toelichten dat naar alle waarschijnlijkheid de 

competitie van 2017/2018 gaat veranderen. Hoe is nog niet helemaal 

duidelijk, maar we wachten af waar de bond ons mee gaat verrassen. Ik wil 

iedereen bedanken voor dit spannende en sportieve seizoen en natuurlijk 

de invallers voor het invallen. Veel plezier met de toernooien van dit 

seizoen en hopelijk tot het competitie seizoen 2017/2018. 

 

Kevin van Dieën 
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Verslag TC en midweek 
 

Beste FST leden, 
 

Hierbij een verslagje van de voorzitter Technische commissie (TC) en 

tevens midweek competitieleider. 

 

De technische commissie:  

 

Het afgelopen jaar zijn wij als TC bezig geweest met de volgende 

punten: 

- Club evenementen 2016-2017 zoals de FST clubdag, ouder-kind 

toernooi, en het Langstraat  toernooi 

- Minicompetitie 

- Toekomst van de competitie binnen FST 

- Diverse technische zaken zoals shuttelkokers, telborden en tel 

mappen 

 

De club evenement zijn, op het Langstraat toernooi na, allemaal 

gepland. In de agenda staan alle datums vermeld. 

Zaterdag 4 februari is de minicompetitie succesvol van start gegaan 

met een 6-2 overwinning van FST 2. Aan deze minicompetitie doen wij 

als FST voor het eerst mee en is bedoeld voor beginnende 

badmintonners tot 18 jaar. Wij hebben dit jaar 3 teams kunnen 

samenstellen, FST 1, FST 2 en FST 3. Deze minicompetitie loopt nog 

tot 24 juni en wordt afgesloten met een slotdag voor de poule 

winnaars. 

 

Inmiddels is er een aantal technische zaken gerealiseerd en of 

gepland. In de kasten in zowel de Zeine als in de Slagen ligt een aantal 
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nieuwe telmappen. De telmappen gaan allemaal naar de Zeine zodra 

alle telborden klaar zijn.  

Zoals de meeste wel gezien hebben hangen er ook shuttlekokers bij 

de banen. Het zal niet vreemd klinken dat deze bedoeld zijn om na je 

partij de shuttles op te bergen zodat er aan het einde van de avond 

de zaal niet bezaaid ligt met shuttles. 

 

Natuurlijk is de TC voor onze vereniging en onze leden. Als er leden 

zijn die mee willen denken in de technische commissie of zaken die 

besproken moeten worden kunnen zich aanmelden bij mij. 

 

 

 

 

Midweek competitie: 

 

De midweek competitie is afgelopen seizoen langzaam van start 

gegaan voor FST 1. Door wat blessure leed bij het FST 1 team en bij 

onze tegenstanders hebben zij nog niet veel wedstrijden gespeeld. 

FST 2 heeft een trage start gehad door verzetten van wedstrijden 

door de tegenstanders maar zit nu ongeveer op de helft. Alleen FST 3 

loopt op schema en heeft nu ongeveer de helft van de wedstrijden 

gespeeld en staan in de middenmoot. 

Door het verschuiven van de wedstrijden zal aankomende maanden 

zeer regelmatig 2 banen in beslag genomen gaan worden door de 

midweek competitie. Ik wil hiervoor graag begrip vragen aan de 

overige leden en natuurlijk om deze teams op donderdag te komen 

supporteren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marcel van de Laar 
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KAMPIOENEN Pagina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FST2 - Bijna nummer 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSTu17 – Helemaal nummer 1 
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FSTu13 – Nog even en dan zijn we nummer 1 
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Mini-badminton 

 

 
 

 

Jullie zullen ongetwijfeld hebben gehoord (en gelezen hebben in de 

krant) dat wij begonnen zijn met Mini-badminton. Een groot succes! 

Op de eerste inloop zaterdag kwamen maar liefst 12 jonge kinderen 

kennis maken met onze sport. 7 van deze kinderen hebben zich al  

aangemeld als lid. Dit moment kunnen wij  nog enkele kinderen 

plaatsen in deze groep. Ken je nog iemand in de leeftijd van 4 tot 7 

jaar die mogelijk interesse heeft? Nodig hem of haar uit om op een 

zaterdagmorgen tussen 08.45 uur en 9:45 uur te komen kijken en 

misschien al mee te doen. Meer info bij Angela Galiart of Imke 

Nordmeijer. 
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Badminton op basisscholen – hulp gevraagd voor clinics 

 

      
 

 

We willen de badmintonsport meer onder de aandacht van alle 

basisschoolleerlingen tot en met 12 jaar brengen. We hebben weer 

wat ruimte voor nieuwe jeugdleden en dit willen aanpakken. Wij zijn in 

gesprek met (bijna) alle scholen in Waalwijk, Sprang Capelle en 

Kaatsheuvel. In overleg met de school wordt bekeken in welke vorm 

we de kinderen kennis kunnen laten maken met badminton. Dit kan 

bijvoorbeeld in een clinic of op een sportdag zijn. Op dit moment 

hebben 2 scholen ons gevraagd om clinics te verzorgen. Deze clinics 

worden dus gegeven op de scholen zelf (als daar gymzalen zijn)  of in 

de sporthal tijdens de schooluren. 

  

Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar een aantal mensen 

willen helpen bij deze het geven van deze clinics op scholen. Wij 

denken aan het team van minimaal 3 personen, waarvan minimaal 1 

kennis van training geven heeft en de andere 2 kunnen ondersteunen. 

We vragen dus iedereen: seniorleden, oudleden, maar ook 

jeugdleden vanaf 12 jaar  en ouders om te helpen. Dus echte kennis 

is niet noodzakelijk. Het belangrijkste is dat wij voldoende mensen 

hebben om de kinderen te begeleiden. 
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Begin maart gaan we starten met het geven van deze clinics en daarom 

willen we graag vóór  1 maart weten wie ons  willen helpen.  Geef je 

dus zo spoedig mogelijk op. 

 

Geef je op bij Jos Verlaan of via penningmeester@fstwaalwijk.nl . 

Vermeld naast je naam en telefoonnummer ook welke dagen of 

dagdelen (ochtend/middag) je kunt helpen.  

 

 

 

Oude rackets gevraagd 

 

Als wij clinics op scholen geven moeten wij zorgen voor rackets. Nu 

hebben wij zelf een aantal leenrackets die wij gebruiken voor nieuwe 

leden, maar wij hebben er meer nodig. 

Dus heb je nog een racket thuis dat in redelijke staat verkeert en 

waar je niets (meer) mee doet, breng dat dan tijdens een speelavond 

mee en geef die af bij een van de bestuursleden. Vermeld dan tevens 

of je het racket later weer terug wil hebben of niet. 

Bij voorbaat bedankt voor je medewerking. We zien je opgave graag 

tegemoet. 

 

Namens het bestuur, 

Jos Verlaan. 

 

 

 

mailto:penningmeester@fstwaalwijk.nl
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FST al 5 weken in het nieuws! 
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De pen aan ....... Hetty Dekkers 
 
 

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 Hetty 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. 

 

Dank je wel, Renate! Dat was een verrassing, dat ik het pennetje over 

mocht nemen voor een verhaaltje in deze Smash. 

 

In het dagelijks leven heb ik een eigen bureau als journalist en 

tekstschrijver. Jullie kennen mij als zodanig vooral van het Brabants 

Dagblad. Dat heb ik bijna dertig jaar gedaan, onlangs ben ik daarmee 

gestopt. Helaas, geen prachtige stukjes meer over zaalhuurverhoging 

voor FST of andere regionale onderwerpen.  

 

Wel over afval, want ik schrijf veel voor een landelijk vakblad voor 

gemeentelijke reinigingsdiensten. Verder werk ik voor organisaties 

zoals scholen en gemeenten. Zij geven bijvoorbeeld zelf een magazine 

uit dat volgeschreven moet worden. Op mijn eigen website staat elke 

week een columnpje en in mijn vrije tijd was ik ook nog vrijwilliger in 

het schoenenmuseum. Dat is nu gesloten. 

 

Je moet natuurlijk niet te veel achter de computer zitten, daarom 

ben ik dol op sport en bewegen. Ik pak liever de fiets dan de auto, zit 

op gym, yoga en natuurlijk badminton. Bijna 25 jaar was SVK in 

Kaatsheuvel mijn clubje, nooit gedacht dat ik daar ooit weg zou gaan. 

Maar toen die club leegliep en mijn competitieteam uit elkaar viel, heb 

ik toch de overstap gemaakt naar FST. Ik speel hier nu een jaar of 

zes en met heel veel plezier. De ontvangst was meteen hartelijk en 

ook aan de bar is het gezellig. Al kom ik daar minder dan in mijn ‘wilde 
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jonge’ jaren bij SVK. Als je 55 bent, doe je het vanzelf wat rustiger 

aan.  

 

Op de baan, daarentegen…., probeer ik nog steeds als een jonge godin 

elke shuttle te pakken. Ik speel nu weekcompetitie met Ronald, Daan, 

Daniëlla en Carola en dat is beregezellig. Voor een bitterbal doen wij 

alles, en gelukkig krijgen we die ook als we verliezen. Carola was dit 

seizoen uitgeschakeld vanwege ziekte, helaas, maar vanaf deze plek: 

beterschap lieve Carola. Hopen dat je er volgend seizoen weer bij 

bent, gezond en wel. 

 

Nou, wat kan ik nog meer vertellen? Twee kinderen, een zoon van 34 

en een dochter van 36 jaar. Geen van beiden traden ze in moeders 

badmintonsporen, maar mochten er kleinkinderen komen, dan ga ik die 

beslist porren voor het mini-badminton van FST, beloofd!  

Ik zou het pennetje graag door wil geven aan iemand die nog niet zo 

lang bij de club is, zodat we die persoon ook wat beter leren kennen. 

Ronald van Loon, doop je pen maar in de inkt, want aan jou de eer!    
 

 

 
 
 

  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 Sluisvel, Corine 
Tripaldelli en Renate de Negro. 
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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. 
  
 

ik 
 

 

Hallo, ik ben Anne de Vries.  

Ik ben 9 jaar oud. 

Ik zit op badminton en dansen. Ik dans bij De Ouwe Toren bij juf 

Aukje. Juf Aukje heeft net een baby gekregen, echt een schatje. Hij 

heet Tijs! 

In mijn vrije tijd speel ik graag op mijn tablet. 

Mijn lievelingsspelletjes op mijn tablet zijn: 

Hay Day, my talking  Angela, musical.ly, 

Dumb ways to die. 

Ik speel ook heel graag met mijn kat Bumper. 

Hij is heel ondeugend maar ook heel lief en schattig. Hij is 8 maanden 

oud. 

Mijn broer heet Marijn, mijn vader heet Harry, mijn moeder heet 

Mara. 

Mijn beste vriendin is Fleur.  

Samen hebben wij heel erg veel lol. 

Ik ken haar vanaf mijn eerste jaar. We zaten samen bij kinderopvang 

De Vuurtoren. 

Mijn lievelingseten is pasta met courgette en een pesto sausje. 

Mijn school heet de Hoef. 

En mijn meester is meneer Michael. 

Hij is super aardig en maakt altijd leuke grapjes. Hij heeft ook altijd 

heel erg gekke sokken aan die zijn heel vrolijk. 
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Ik zit in groep 6a, met 24 kinderen. 

Mijn beste vriendinnen zijn Magda, Julie en 

Sara. 

Ik kan ze goed vertrouwen en kan leuk met 

ze spelen. 

We spelen vaak balletles en ik speel altijd 

de dansjuf. 

Mijn lievelingsvakken zijn natuur en 

handvaardigheid. 

Ik hoop dat jullie mij nou beter kennen, 

heel veel groeten van Anne de Vries!! 

Ik geef de pen door aan Mirthe Klijn. 
 

 

 

 

 

               

Hallo,  

Ik ben meike en ik ben 12 jaar oud. Ik zit op badminton en vind dat 

heel leuk. Ik speel ook competitie. Ik denk dat ik volgend jaar weer 

meedoe. Ik zat in het team bij : Briseïs, Bram en Martijn. Het is een 

gezellig team. We kunnen zelfs kampioen worden, maar we moeten 

daarvoor nog een wedstrijd spelen tegen Bavel ( onze tegenstander ). 

Als we die wedstrijd winnen, zijn we kampioen. Maar mochten we 

verliezen, staan wij op een hele mooie 2de plaats. Natuurlijk hoop ik 

heel erg dat we die wedstrijd winnen.  Verder zit op het Willem van 

oranje college. Ik vind het een hele leuke school. Ik doe havo/ vwo. 

Mijn favoriete vakken zijn:   tekenen, gym en natuurlijk de pauze . Ik 

heb ook leuke vriendinnen. Ik zit nu in de brugklas en vind het daar 

heel leuk.  
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Ik woon samen met mijn vader (Mark), mijn moeder (Renate) en mijn 

broertje (Jelle). Mijn moeder speelt ook badminton. Met het ouder- 

kind toernooi speel ik daarom ook met mijn moeder samen. Ik vind de 

activiteiten die FST organiseert ook heel leuk. Bijvoorbeeld de 

clubwedstrijd en het kamp. Zelf ga ik al 2 jaar mee op kamp. Ik denk 

dat ik dit jaar weer meega. Ik vind het altijd heel gezellig. Omdat ik 

badminton zo leuk vind, wil ik het ook nog lang blijven doen. 

Groetjes Meike.  

Ik geef de pen door aan : Hugo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Degene die de pen al hebben mogen vasthouden zijn: 
 
Briseis Richards, Thymo Pullens, Fenne Martens, Bram de Jong, Olivia van Dommelen, Menno 
Keur, Fenna Rutten, Martijn Klerks, Anne de Vries en Meike de Negro. 
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F.S.T. FELICITEERT: 
 

 Februari    April  

1-2 Daniëlla de Raden (S)  3-4 Benthe Sam Tesink (J) 

4-2 Menno Keur (J)  4-4 Remco de Jong (J) 

5-2 Sander de Jongste (S)  9-4 Anton van Himbergen (S) 

6-2 Micha Timmermans (S)  10-4 Mirthe Klijn (J) 

8-2 Farah Iffa Tuarita  (J)  13-4 Hetty Dekkers (S) 

12-2 Dimion van Venrooij (J)  14-4 Erik van Kraneveld  (S) 

16-2 Christian Staps (S)  17-4 Patrick Hultermans (S) 

17-2 Willen ten Bosch (S)  20-4 Gerben van Dijk (S) 

26-2 Sheng Huang (S)  20-4 Meike de Negro (J) 

27-2 Martin Dekkers (S)  21-4 Suus van Elzelingen (J) 

    22-4 Jan van Cromvoirt (S) 

 Maart      

3-3 Renata Cooijmans (S)   Mei  

4-3 Pascal Dinjens (J)  3-5 Daan Wijngaard (S) 

9-3 Imke Nordmeijer (S)  4-5 Marian de Louw (S) 

10-3 Tom Spaans (J)  5-5 Jan de Louw (S) 

14-3 Belinda van Sluisveld (S)  6-5 Stefan de Kloe (S) 

14-3 Anne de Vries (J)  9-5 Erik Janssen (S) 

15-3 Renate de Negro (J)  10-5 Sander Hornes (S) 

21-3 Briseïs Richards (J)  11-5 Daan Vermeer (S) 

22-3 Yulian van Engelen (J)  13-5 William Mulders (S) 

22-3 Elin Brands (J)  14-5 Martin de Jong (S) 

25-3 Lotte van de Wiel (J)  14-5 Kiara Ophorst (J) 

25-3 Mari Spikmans (S)  15-5 Fenne Martens (J) 

29-3 Daphne v.d. Loo (S)  17-5 Siem Korthout (J) 

29-3 Jaylan de Jong (J)  20-5 Marijn de Vries (J) 

30-3 Nils Brouwer (S)  21-5 Tim van Schijndel (J) 

30-3 Erik van de Leur (S)  24-5 Robin de Bruijn (S) 

31-3 Erik Pooters (S)  24-5 Nigel de Jong (J) 

    27-5 Hugo van der Sangen (J) 

    27-5 Sanne de Vos (S) 

    27-5 Manon de Vos (S) 
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.11.2016 t/m 01.02.2017 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1-12 Marianne van Leijden (S) 1-11 Ruben Gelsing (S) 

1-1 Ruben Gelsing (S) 1-11 Daniel Gelsing (S) 

1-1 Daniel Gelsing (S) 1-11 Mirthe Klijn (J) 

1-1 Jeroen van de Water (S) 1-11 Willeke Thur (S) 

1-1 Manou van Wijlen (S) 1-11 Roos van Drongelen (J) 

1-2 Willeke Thur (S) 1-2 Amy Brouwer (J) 

   1-2 Lotte van de Wiel (J) 

   1-2 Renata Cooijmans (S) 
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