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

Volg ons ook op:  

 

Markt 6-7 te WaalwijkSMASH nummer 2  

60e jaargang –  29 juni 2017 

 
Redactie  :   Sheng Huang                     

     06-44175549                     

           sr.huang@home.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   

           E-mail: voorzitter@fstwaalwijk.nl 

   
 

  

PENNINGMEESTER:   Jos Verlaan            0416-280087 

         Loonsevaert 57 

          5171 LL Kaatsheuvel    

                  E-mail: penningmeester@fstwaalwijk.nl              
 

 

 

SECRETARIS: Nikki de Jong          06-40960093       

                 Laageinde 101 

       5142 EG Waalwijk       

       E-mail: secretaris@fstwaalwijk.nl 
 

 

JEUGD- & TECHNISCHE ZAKEN: Nicky Rosenbrand  06-48521098 

                               Laageinde 101 

                               5142 EG Waalwijk       

                               E-mail: jeugd@fstwaalwijk.nl 

 

 

ALGEMENE ZAKEN  &  LEDENADMINISTRATIE:   

                          Will ten Bosch  0416-313503 

                                                         Wendelnesseweg west 73 

                                                 5161 ZH  Sprang-Capelle 

             E-mail: 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 april 2017: 

                                              basiscontributie Senioren      € 15,00  

                             basiscontributie Junioren          €   9,50 

EXTRA TOESLAG:                 contributie competitie jeugd   + € 1,00 

     dinsdagavondtraining en/of 

                         seniorencompetitie          + € 5,00  
 

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 gebrac

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 
 

Nog enkele weken en dan is het weer vakantie. Wanneer we stoppen 

en weer beginnen staat in de agenda van deze SMASH.  

 

Op het moment dat ik dit artikel schrijf (zondag 11 juni) is het on-

Nederlands warm. Heerlijk weer voor koel zwemwater of lekker rustig 

aan een lekker drankje in de tuin. Helaas moet ik mijn weekend eerder 

afbreken en ben op weg naar Wenen voor mijn werk. Samen met NS 

heb ik 2 dagen overleg met andere spoorvervoerders over standaard 

treinen. Ook op Schiphol is het warm. De drukte valt mee. Ik kom in 

minder dan 5 minuten door de douane heen. Dat is wat anders dan in 

de meivakantie, toen er wachtrijen van 3 uur waren. Ik heb nu even 

tijd in de B-gate om mij laatste stukjes voor de SMASH af te maken.    

De komende weken hebben we nog een fantastisch jeugdkamp op het 

programma staan. De jeugdleden kijken hier allemaal naar uit. Ook dit 

jaar heeft een grote groep gezorgd voor een leuk thema ‘overleven’ en 

veel leuke spelen. Ik zal zelf daar ook even gaan kijken.  

 

Ook zullen de mini-competitieteams hun laatste wedstrijden spelen en 

kunnen de winnende teams uit de minicompetitie deelnemen aan de 

slotdag, waarin de winnaars zullen strijden om de eerste prijs. Elders 

in deze SMASH meer over de minicompetitie. 

 

De afgelopen maanden hebben we met een team van wel 15 leden hard 

gewerkt aan de werving op basisscholen. Inmiddels hebben we 46 

groepen en dus maar liefst 1000 kinderen tussen 6 en 12 jaar geleerd 

waarom badminton zo leuk is. Na de vakantie pakken we de draad weer 

verder op, want we hebben nog niet alle scholen gehad. We merken 

dat het effect heeft. Regelmatig melden zich nieuwe kinderen. Daar 

doen we het voor.  
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Afgelopen periode heeft het bestuur gewerkt aan beleid m.b.t. 

ongewenst gedrag. Wij hebben als vereniging de plicht om duidelijke 

regels te hebben en deze ook uit te voeren. De komende maanden gaan 

we dat beleid uitrollen. Dit betekent dat we gesprekken met al onze 

jeugdbegeleiders gaan houden en zorgen dat er Verklaring omtrent 

Goed gedrag worden verkregen. Na de vakantie zullen we hier meer 

over communiceren. 

 

Tevens hebben we ons vrijwilligersbeleid tegen het licht gehouden. 

Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze vereniging. We zijn erg blij dat 

iedereen op zijn manier de vereniging en de badmintonsport 

ondersteunt. Wij zijn hier erg blij mee. Het is daarbij wel belangrijk 

dat we duidelijk zijn wat we van elkaar verwachten. Ik ben op dit 

moment bezig met een handleiding voor bestuur en commissies, waarin 

dit soort afspraken zijn vastgelegd. Tevens is het belangrijk dat we 1 

lijn trekken naar de vrijwilligers. Iedereen verdient zijn deel. Zo 

hebben we op 16 mei onze eerste vrijwilligers- bedankavond gehouden. 

In plaats van de zeepjes en bierpaketten bij de Nieuwjaarsborrel 

hebben we met succes een leuke avond met bowlen, bier en 

bitterballen georganiseerd. Dit is voor herhaling vatbaar.  

Tot slot wil ik jullie aandacht vragen voor de nieuwe website.  Deze is 

sinds eind februari in de lucht. De uitstraling is verbeterd en de 

inhoud is uitgebreid en geactualiseerd.  

 

Natuurlijk kan ik nog pagina’s vol schrijven, maar laat graag wat 

ruimte voor al die andere leuke artikelen over. Alvast een mooie en 

fijne vakantie toegewenst.  

 

Anton van Himbergen 
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Agenda 2017 
 

Jun.  30 Jeugdkamp van 30 juni t/m 2 juli 

  

Jul.  08 Laatste zaterdagmorgen voor de zomervakantie 

13 Tapasavond 

13 Laatste donderdagavond voor de zomervakantie 

 

Aug.  29 Eerste dinsdagavond na de zomervakantie 

  31 Eerste donderdagavond na de zomervakantie 

 

Sep.  02 Eerste zaterdagmorgen na de zomervakantie 

 

Okt.  22 Ouder-kind toernooi. 

   Uitgave Smash 3 

 

Dec.  26 Geen badminton i.v.m. Kerstmis 

   Uitgave Smash 4 

 

Agenda 2018 
 

Feb.  13 Geen badminton i.v.m. Carnaval 

 

Mrt.  17 Clubdag 

 

Apr.  15 Invitatie-toernooi 

 

Mei.  10 Geen badminton i.v.m. Hemelvaartsdag 
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Algemene Ledenvergadering – 9 maart 2017 
 

Aanwezigen: Jan van Wees, Corry Terhorst, Sheng Huang, Marcel van de Laar, Stefan de 

Kloe, Rene Kuysters, Jos Verlaan, Nikki de Jong, Elo Martens, Micha Timmermans, Will ten 

Bosch, Kevin van Dieën, Nicky Rosenbrand, Joan Peters, Jan van der Sande, Renate de Negro, 

Corine Tripaldelli, Kirsten Burst, Maikel Gierberg, Anton van Himbergen, Jan van Cromvoirt, 

Erik Kraneveld, Erwolt Pullens, Daan Wijngaard, Danielle de Raden, Peggy Schouten, Dennis 

Hooijen, Dennis Pullens en Louise Strijk.  

Afwezig met kennisgeving: Nico Vervoordeeldonk, Daan Vermeer, Ronald Wingelaar, Meidert 

Tand, Gerben van Dijk, Erik Jansen, Marian de Louw, Jan de Louw, Jay Ekkel, Patrick van 

Dongen, Jac Vermeer, Nils Brouwer, Erik Pooters, Diana de Rooij en Alex van de Water.  
 

 

1. Opening van de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering om 19:35u en heet iedereen van 

harte welkom. Vanwege zieke zijn er veel afmeldingen voor de ALV. De 

voorzitter kijkt terug op afgelopen jaar. Er heeft een wisseling in het 

bestuur gevonden in de functie secretaris. Er is aandacht besteed aan 

de website. We zijn gestart met het mini-badminton. We hebben veel 

leuke dingen gedaan. Maar als keerzijde daarvan hebben we helaas van 

twee leden afscheid moeten nemen: Maja Broeks - van Suijlekom en 

William Hezemans. Het bestuur is aanwezig geweest bij beide 

begrafenissen.  

 

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

De notulen worden door de leden goedgekeurd.  

 

3. Verslag algemene zaken (Will) 

Het ledenaantal is in 2016 afgenomen van 160 naar 142 leden. Normaal 

zitten we rond de 150 leden. Het gaat nu weer wat beter met het 

aantal leden. We zijn druk bezig met werven. Will en Marcel zijn naar 

een masterclass over het werven van leden geweest. Hier hebben zij 

ideeën opgedaan over het werven en handhaven. Een van de 

belangrijkste items is kliekjesvorming, het gedurende de gehele avond 
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spelen in een vaste bezetting (met name bij senioren). Ieder lid heeft 

er een rol in om daarop te letten en elkaar daarop te wijzen.  Het 

bestuur gaat extra mixavonden organiseren, om leden meer met 

elkaar te wisselen tijdens het spelen. Mocht iemand nog ideeën 

hebben om kliekjesvorming tegen te gaan, dan graag naar Will mailen. 

 

4. Verslag jeugdzaken en technische zaken (Stefan) 

Jeugdzaken: 

De opkomst bij de jeugd van de donderdagavond is erg wisselvallig. 

We zijn begonnen om de registratie van aanwezig te verbeteren. Dan 

kunnen we ook gericht acties en maatregelen definiëren (waaronder 

het bellen van de ouders na enkele weken afwezigheid). Op dit 

moment gebeurt het te vaak dat er te veel begeleiders zijn, omdat 

kinderen zich niet duidelijk afmelden. 

De zaterdagochtend heeft extra opvulling gekregen door de start van 

het mini-badminton.  

Er wordt gevraagd of de jeugd weet dat zij zich af moeten melden. 

Dit is in het begin van het seizoen wel aangegeven, maar moet 

misschien nog een keer extra worden aangegeven. Dit moet compact 

naar de ouders en de jeugd gecommuniceerd worden. Er zijn veel 

vrijwilligers die zich inzetten voor het begeleiden van de jeugd. 

Stefan bedankt hen hiervoor.  

Technische zaken:  

Er zijn nieuwe shuttle kokers voor aan het net, nieuwe telborden en 

nieuwe telmappen. Op het moment dat alle telborden voor de Slagen 

klaar zijn, gaan de nieuwe telmappen naar de Zeine. Daarnaast zijn er 

in de Slagen nieuwe netten. Deze worden niet meer opgerold op een 

haspel, maar zitten in een bak. Deze netten zullen niet gebruikt 

worden door de scholen, maar alleen door badmintonclubs. Er wordt 

gevraagd of die clubs hiervan op de hoogte zijn. Dit wordt 

nagevraagd.  
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Daarnaast organiseert de TC de clubdag, het ouder-kind toernooi en 

het Langstraatjeugdtoernooi. Deze laatste twee vallen samen in 1 

weekend, vanwege de wedstrijden van de mini-competitie.  

De mini-competitie is een nieuwe uitbreiding. FST neemt hieraan deel 

met drie teams. Op twee kinderen na spelen alle kinderen van de 

zaterdagochtend hieraan mee en deze is in februari van start gegaan. 

Veel ouders zijn betrokken. Er wordt gevraagd of er extra aandacht 

besteedt moet worden aan ouders hierbij te betrekken. Voor de 

reguliere competitie is er een begeleidingsblad voor ouders. Marcel 

krijgt deze van Kevin en zal checken of deze ook geschikt is voor de 

mini-competitie.  

 

5. Verslag (midweek en weekend) competitieleiders 

Midweek (Marcel):  

Laat van start, vanwege het verplaatsen van wedstrijden. Iedereen zit 

in de middenmoot op dit moment. Er kan nog van alles gebeuren. De 

formulieren voor het aanmelden voor de midweek competitie zijn 

verstuurd. 

Weekend (Kevin): 

Uitgebreid verslag in de Smash. U-17 kampioen. FST 2 net niet, maar 

volgend seizoen wel een aanvraag voor de derde klasse. Op 23 maart 

om 19:00u speelt U-13 hun kampioenswedstrijd in de Slagen.  De 

formulieren voor het aanmelden voor de weekend competitie zijn 

verstuurd. Kevin hoopt op veel aanmeldingen.  

 

6. Verslag penningmeester (Jos) 

De balans over 2016 wordt uitgedeeld aan de aanwezige leden. Jos 

loopt het verslag door met de leden. De clubshirts voor de jeugd 

worden in vier jaar afgeschreven. Jos doet het verzoek aan de leden 

dat als zij acties bij bijv. de lokale supermarkt zien, dat zij dit 

doorgeven. Dan kunnen we er ook aan meedoen. Volgend jaar doen we 
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wederom mee aan de Grote Clubactie. De kinderen worden nog beloond 

met een uitje van afgelopen jaar. Elo vraagt dat er op tijd aan de 

kinderen verteld moet worden dat ze loten gaan verkopen. Ze zijn 

vaak lid van meerdere clubs, dus moeten voor meer clubs loten 

verkopen. Daarnaast moeten het geen contante loten meer zijn.  

FST zat in twee stichtingen, waaronder een in de Overlaat. Er is 

onverwacht toch weer geld overgemaakt naar de rekening van FST. 

Erik Kraneveld zit in stichting SOBW en geeft aan dat er nog meer in 

de pot zit voor FST, maar op welk termijn dit komt, is onbekend.  

 

7. Kascontrole commissie 

De kascontrole is door Micha en Jac uitgevoerd. Alles was keurig op 

orde en compleet. Er is niks gevonden wat niet klopte. Geen 

tekortkomingen. De commissie is akkoord.  

 

8. Begroting 2017 

Jos deelt de begroting voor 2017 uit. Deze begroting is gebaseerd op 

een bestuursvoorstel om de contributie te verhogen en meer te 

differentiëren. Het voorstel is; recreanten jeugd 9,50 competitie 

jeugd 10,50 senioren recreanten 15 en competitie 21.  

Renate: de stap van 18,50 naar 21 Euro is erg groot.  

Daarom wordt actief door de leden maatregelen bedacht, zoals:  

Eric doet voorstel om de dinsdagavond minder te huren, bv 2/3. Het is 

zonde om de zaal voor niks te huren. Als bestuur proberen we meer 

mensen op de dinsdag te laten spelen. Dit door ook aan te bieden om 

vrij te kunnen spelen. Maar hier is weinig animo voor.  

Jan van Wees vraagt of de zaalhuur vanuit de gemeente omhoog is 

gegaan. Dit is niet het geval. Er zit 1% verhoging op, meer niet.  

Elo stelt voor om de training op dinsdagavond te vernieuwen. Mogelijk 

een trainer die een groep extra kan motiveren om net dat stapje 

extra te doen. Het bestuur zal dat punt eens oppakken. Mogelijk 
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iemand die naast Cor de groep kan trainen. Het bestuur vraagt of de 

leden geschikte mensen kennen voor seniorentraining.  

Een andere optie die genoemd wordt om te besparen is de Smash. Jos 

legt uit dat deze juist iets oplevert, door de advertenties die erin 

staan. Daarnaast is de Smash belangrijk voor de jeugd.  

Tevens wordt door de leden vragen gesteld bij de 

vrijwilligersvergoeding. Hier heeft een sterke stijging plaats 

gevonden de laatste jaren. Mogelijk dat hier een besparing op zit. Het 

bestuur antwoordt dat deze vergoeding o.a. voor Angela en Cor is. 

Angela traint tegenwoordig ook de donderdagavondjeugd. Hierdoor is 

de vergoeding omhooggegaan. Daarnaast is dit afhankelijk van het 

aantal speeldagen in een jaar, daardoor kan het bedrag per jaar 

wijzigen.  

In zijn algemeenheid heeft het bestuur gepland om in de loop van 

2017 het vrijwilligersbeleid opnieuw te bezien. Daar hoort ook de 

vrijwilligersvergoeding bij.  

De penningmeester Jos stelt ook voor om de Slagen op donderdag na 

22:00u voor 2/3 deel te delen, maar 1x in de maand wel de hele zaal. 

Dit zou een tactische set kunnen zijn. Als we deze maatregel en de 

maatregel van 2/3 dinsdagavond en maar tot 1 april te huren dan kan 

de contributieverhoging beperkt blijven tot 20 Euro i.p.v. 21 Euro.  

Tevens wordt nog voorgesteld om de zaterdag in de vakanties minder 

te huren. Erwolt geeft aan dat de opkomst van leden in de vakanties 

juist redelijk goed is. Vooral bij de jeugd wordt het signaal gegeven 

dat wij de enige zijn die altijd open zijn.  Dus dit niet wijzigen. 

De discussie wordt afgesloten door het akkoord van de leden op het 

voorstel van de voorzitter om de contributie te verhogen: recreanten 

jeugd 9,50/ competitie jeugd 10,5 / senioren recreanten 15 en 

senioren competitie 20. Bij dit voorstel hoort ook het besluit dat de 

zaalhuur op dinsdag beperkt wordt tot 2/3 en donderdagavond vanaf 

22 uur tot 2/3, behalve de eerste donderdag van de maand.  

De begroting is na deze wijzigingen aangenomen.  
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9. Bestuursvoorstellen  

Duur zaalhuur en wijziging contributie is al besproken bij punt 8. 

Sponsorcommissie: 

Voor het Faute feest zijn veel sponsoren gevonden, maar we willen ons 

liever richten op meer structurele sponsoren. Vandaar het voorstel 

om een sponsorcommissie op te richten. Onder leiding van de 

penningmeester (Jos) en twee commissieleden. De voorzitter vraagt 

of er gegadigden zijn. Elo wil hier graag over meedenken. Hij is hier 

nu ook al mee bezig met de telborden. Dennis Pullens zegt deelname 

hieraan te overwegen en komt daar nog op terug.   

Liquide middelen:  

35.000 euro heeft voor 5 jaar vastgestaan tegen een mooi 

rentepercentage. Dit bedrag komt nu vrij en staat op een rekening 

met maar 0,15% rente. Er wordt gesproken over beleggen. De leden 

zijn het met de penningmeester eens dat dit geen goed idee is. 

Besloten wordt het voor nu gewoon op de bank te laten staan. Bij 

goede ideeën kan er in gesprek worden gegaan met Jos. 

HR: 

Gezien het feit dat het aanpassen van de statuten 600 euro kost, is 

ervoor gekozen om het Huiselijk Regelement aan te passen, zodat 

deze actueel is. Een aantal wijzigingen zijn; soort leden aangepast en 

hoe we dit interpreteren, omgaan met privacy, opzeggingstermijn 

competitieleden, meer gebruik van clubtenue, sponsorbeleid, handboek 

bestuur en commissie. De laatste twee zullen in de loop van 2017 nog 

toegevoegd worden.  

Een punt van aandacht is het clubtenue. De clubshirts voor de dames 

zijn nog steeds te doorschijnend. Er is al een dikker shirt gebruikt. 

Jos gaat hier nog een keer over in gesprek. Daarnaast wordt In het 

HR  genoemd dat het verplicht is deze shirts te dragen tijdens 

toernooien. Hiermee worden toernooien van FST bedoeld, zodat we 

duidelijk uitdragen dat we een club zijn. Buiten eigen toernooien 
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kunnen we het niet controleren, maar wordt het wel op prijs gesteld. 

Het HR wordt goedgekeurd na deze wijziging.  

 

10. Bestuursverkiezingen 

Kascontrole:  

Micha is aftredend en niet herkiesbaar. Erik Kraneveld stelt zich 

kandidaat voor de komende twee jaar. Dit wordt door de vergadering 

goed gekeurd.  

 

Bestuur:  

Jos is opnieuw herkiesbaar voor een periode van drie jaar. Niemand 

maakt bezwaar, waarmee Jos weer is herkozen. 

Stefan is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem 

voor zijn inzet van de afgelopen 15 jaar. Het bestuur heeft in Nicky 

Rosenbrand een kandidaat gevonden. Niemand maakt bezwaar, 

waarmee Nicky is gekozen tot nieuw bestuurslid. Formeel zal het 

bestuur bij de eerste vergadering de taakverdeling bespreken. Het is 

de verwachting dat Nicky Rosenbrand ook Technische en Jeugdzaken 

op zich zal nemen. 

 

11. Mededelingen 

De voorzitter deelt mede dat de vernieuwde website online is. Hij is 

nog niet helemaal compleet, maar de belangrijkste informatie staat er 

nu op en dankt Gerben van Dijk hiervoor. 

 

12. Huldiging jubilarissen 

Dit jaar worden de 40 en 25-jarige gehuldigd. Vanaf dit jaar wordt 

ook 12,5 jaar als jubileum gevierd.  

De 40-jarigen zijn: Co Stolwijk en Saakje Sterk.  De 25-jarigen: 

Dennis Pullens en William Mulders. De leden die daarnaast minimaal 

12,5 lid zijn en gehuldigd zijn, zijn: Erik Kraneveld (2005), Ronald 
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Wingelaar (2006), Theo Koolen (2006), Sanne de Vos (2007), Manon 

de Vos (2007), Corry Terhorst (2008), Daphne van de Loo (2011), Jac 

Vermeer (2012), Jan van de Sanden (2012), Juliëtte Bijnen  (2012), 

Elly Jansen (2012), Lonneke Arnold (2013), Sheng Huang (2013), 

Chastity Verhoofstad (2014), Peggy Schouten-Timmers (2014), 

Kirsten Brust (2015), Gerben van Dijk (2015), Robin de Bruin  (2016), 

Sander Hornes   (2016), Ton van Esdonk (2016) en Nicky Rosenbrand 

(2017). 

De jubilarissen worden naar voren geroepen. Er worden oorkondes 

gegeven aan de jubilarissen. Iedereen die tot nu toe een 12,5 jarig 

jubileum heeft gehaald, ontvangt met terugwerkende kracht en 

oorkonde. De voorzitter feliciteert iedereen met zijn of haar 

jubileum.  

 

13. Rondvraag 

Erwolt: ouders van jeugdleden geven aan dat er de laatste tijd veel e-

mails worden gestuurd. Hierdoor zouden juist mails worden gemist. 

Het bestuur stelt voor om de communicatie maximaal mogelijk te 

bundelen. Het bestuur zal hiervoor met de jeugdbegeleiding 

afspraken maken.  

Jan van Wees: Na de bestuurswisseling zit er nu een stel in het 

bestuur, is daarover nagedacht hoe dat moet werken. De voorzitter 

bevestigt dat hierover is nagedacht en dat het gesprek erover is 

geweest. De leden kunnen ervanuit gaan dat alle bestuursleden ieders 

zijn/haar eigen mening zullen hebben en uitdragen.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:32 uur en bedankt de leden 

voor hun komst.  
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Donderdag 13 juli 2017 TAPAS-avond voor de senioren, in de 

bar beneden. De F.S.T. Traditie.  
 

Het einde van het seizoen is 

weer in zicht en dat betekent, 

behalve dat de vermoeide 

ledematen een paar weken rust 

gegund worden, dat de 

traditionele TAPASAVOND weer 

aan bod komt.  

De laatste speelavond van FST 

vóór de vakantie is de datum 

waarop dit culinaire festijn 

plaats vindt. Ieder jaar weer een succesformule.  

 

In de rijke historie ervan (sinds de laatste speeldag in de TAX) 

zorgen de culinaire hoogstandjes van onze leden niet uitsluitend voor 

strelingen van de tong. Het is bovenal een bevestiging dat onze 

vereniging het sociale aspect hoog in het vaandel heeft staan.    

Wij hopen dan ook op een grote opkomst en een groot meebreng 

gehalte.  

De oven of de koelkast achter de bar is beschikbaar om jullie 

delicatessen op de juiste temperatuur te brengen.  

Mensen, laat de chef in je boven komen, doe je best, en daarna 

hééééérlijk genieten van de door jullie gemaakte tapas.  

 

Vanaf ca 22:30 uur zullen we de lichten in de zaal doven en gaan we 

over tot het heerlijk smullen, lachen, drinken en kletsen.  

 

Het Bestuur 
 

 



 

    

  

20  

Competitie teams 2017-2018 
 

1ste klasse 

 

U17 (2001 of later) 

Kirsten Brust FST 1 

 

Suus van Elzelingen FST U17-1 

Sander Hornes FST 1 

 

Menno Keur FST U17-1 

Lonneke Arnold FST 1 

 

Wanted FST U17-1 

Erik Kraneveld FST 1 

 

Wanted FST U17-1 

Sanne de Vos FST 1 

   
Manon de Vos FST 1 

 

U15 (2003 of later) 

Elo Martens FST 1 

 

Meike de Negro FST U15-1 

   

Briseïs Richards FST U15-1 

3de klasse 

 

Bram de Jong FST U15-1 

Daan Vermeer FST 2 

 

Martijn Klerks FST U15-1 

Nikki de Jong FST 2 

 

Yue-Lin van de Laar FST U15-1 

Nikki Pol FST 2 

 

Marijn de Vries FST U15-1 

Nicky Rosenbrand FST 2 

   

   

U13 (2005 of later) 

3de klasse 

 

Roos van Drongelen FST U13-1 

Thymo Pullens FST 3 

 

Mirthe Klijn FST U13-1 

Quinty Pullens FST 3 

 

Alex van Lith FST U13-1 

Chairudin Tuarita FST 3 

 

Yulian van Engelen FST U13-1 

Farah Iffah Tuarita FST 3 

   
Paulien Quax FST 3 

 

U13 (2005 of later) 

   

Fenne Martens FST U13-2 

4de klasse 

 

Olivia van Dommelen FST U13-2 

Mike Korthout FST 4 

 

Fenna Rutten FST U13-2 

Puck van Elzelingen FST 4 

 

Hugo van de Sangen FST U13-2 

Brenda Timmermans FST 4 

 

Tim van Schijndel FST U13-2 

Daan Scholten FST 4 

   
Cor Hagemeijer FST 4 
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Verslag Midweek competitie 
 

Het seizoen van de midweek competitie heeft lang geduurd door 

blessure leed bij meerdere teams, maar op 8 juni is de laatste 

wedstrijd gespeeld en zijn de standen bekend waar de teams 

geëindigd zijn. 

FST 1 is geëindigd op de 3e plaats met net 1 punt verschil met de 

nummer 2. FST 2 is geëindigd op de 4e plaats en FST 3 is geëindigd 

op een 4e plaats met gelijk aantal punten als de nummer 3 maar die 

hadden net 1 gamepunt meer. 

Al met al weer een heel fijn seizoen gespeeld met leuke resultaten. Ik 

wil iedereen bedanken voor de aanmoediging tijdens de 

thuiswedstrijden en voor het begrip dat het soms op donderdag avond 

wat druk is met 2 banen bezet door de midweek competitie. 

 

Op dit moment is de opgave voor het seizoen 2017-2018 net gedaan 

en alle 3 de teams gaan in dezelfde klasse en samenstelling door. Er is 

door de midweek organisatie een uitvraag gedaan of er genoeg animo 

is om een herenpoule te vormen. Bij ons zijn er een aantal heren die 

interesse hebben dus wie weet hebben wij aankomend seizoen 4 

midweek competitie teams spelen op de donderdagavond. Uiteraard 

worden de wedstrijden zo verdeeld dat er altijd maar maximaal 2 

banen bezet zullen zijn door de midweek competitie. 

 

Marcel van de Laar 

Midweek competitieleider 
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Uitslagen midweek competitie 2016-2017 

 
 

 
 

 

Midweek competitie teams 2017-2018 

 

1e klasse  1e klasse  

FST 1 Erwolt Pullens FST 2 Robin de Bruin 

 Corine Tripaldelli  Sheng Huang 

 Ronald van Ravenstein  Belinda van Sluisveld 

 Renate de Negro  Marcel v/d Laar 
    

3e klasse  Eventueel heren team 1e klasse 

FST 3 Daan Wijngaard FST 4  

 Daniëlle de Raden  Stefan de Kloe 

 Hetty Dekkers  Rene Kuijsters 

 Ronald Wingelaar  Alex v/d Water 

 Carola Rzemieniecki  Gerben van Dijk 
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Verslag Mini competitie 
 

De mini competitie is op 24 juni afgesloten met een slotdag voor de 

poule winnaars. FST 1 en FST 2 zijn eerste geworden in hun poule en 

waren dus uitgenodigd voor deze slotdag. Beide teams hebben deze 

slotdag met een eerste plaats in hun categorie afgesloten.  

Bij FST 1 was dit in een zinderende strijd tegen de kampioenen van 

vorig jaar BC Tilburg. Met een gelijk aantal wedstrijdpunten en ook 

nog gelijk in sets moesten er punten geteld worden. Pas bij de prijs 

uitreiking werd bekend wie er eerste was geworden. Gelukkig voor 

FST 1 hadden ze net wat meer punten afgesnoept bij de 

tegenstander om eerste te worden. 

 

Bij FST 2 was het duidelijker, die hebben zoals in de hele competitie 

overtuigend gewonnen met 8-0. Sommige spelers hebben hiervoor nog 

een spannende strijd moeten leveren maar toch de wedstrijden naar 

zich toe getrokken. 

Helaas is het FST 3 net niet gelukt om poule winnaar te worden maar 

die hebben de mini competitie afgesloten met een eervolle 2e plaats 

in de poule, en dat voor een team wat dit jaar voor het eerst 

competitie speelt, daar neem ik mijn voor petje af. 

De winnende teams zijn beloond met een beker, oorkonde en een 

cadeaubon. De overige teams krijgen een vaantje om te bedanken voor 

hun inzet en deelname. 

Er is ook weer een sportiviteitsprijs uitgereikt en die ging dit jaar 

naar Bc Goirle. 

 

Het was voor onze club lang geleden dat we mee hebben gedaan aan de 

mini competitie en voor mij de eerste keer als competitieleider. Ik 

vond het organiseren erg leuk, zeker met behulp van 3 teamleiders, 

Misha, Kirsten en Hilde ging het gesmeerd. Bijna de hele 

zaterdagochtend jeugd heeft hier aan deelgenomen en hebben zover 
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ik heb gehoord als erg leuk ervaren. Voor sommige heeft dit zelfs de 

doorslag gegeven om door te stromen naar de weekend competitie.  

Genoeg motivatie dus om hier volgend jaar weer aan deel te nemen en 

ik hoop dat we dan weer leuke gemotiveerde teams kunnen 

samenstellen. 

 

Ik wil iedereen bedanken voor de deelname en enthousiaste inzet om 

dit mini competitie seizoen succesvol af te sluiten. 

 

Marcel van de Laar 

Mini competitieleider 
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FST 1 

 

 

 

 

FST 2 

 

 
FST 3 
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Clinics op basisscholen 
 

Jong geleerd is oud gedaan. De vrijwilligers van FST geven daarom 

clinics op basisscholen in Waalwijk en omgeving. Kinderen van groep 3 

tot en met groep 8 leren tijdens een gymles hoe ze hun racket vast 

moeten houden, hooghouden, serveren en overslaan. De meeste lesjes 

worden gegeven door Micha Timmermans, die als een volleerde juf de 

kinderen het plezier in badminton probeert bij te brengen. Haar 

'lieftallige' assistenten, een steeds wisselend groepje vrijwilligers, 

helpen met het klaarzetten van de materialen en het begeleiden van 

de oefeningen. De clinics slaan meestal goed aan. De kinderen doen 

lekker mee, en als de oefeningen met shuttles te moeilijk zijn, mogen 

ze bijvoorbeeld hooghouden met een ballon.  

Rond deze tijd heeft FST al zo'n vijf basisscholen bezocht, na de 

zomervakantie volgen er nog meer. Wie mee wil helpen, kan zich 

aanmelden bij Jos Verlaan. Vooral op de woensdagochtend is 

versterking welkom! Overigens hebben de clinics al zo'n vijf nieuwe 

leden opgeleverd voor de jeugdafdeling van FST, dus ook dat gaat 

lekker 😋.  

 

Groet, Hetty 

 

 

 



 

    

  

27  

Dank aan de clinic medewerkers 

 

Wij hebben begin juni de laatste clinic voor de vakantie gegeven. Het 

was wederom een groot succes.  

 

Voor het eerst hebben we toen ook aan de groepen 1 en 2 een clinic 

gegeven. Ook die kinderen en de leerkrachten vonden het hartstikke 

leuk. Het heeft intussen ook al een aantal nieuwe leden opgeleverd. 

Voor herhaling vatbaar dus. En dat gaan we dan ook doen, na de 

vakantie.  

 

Ik wil namens het bestuur van FST Waalwijk alle medewerkers 

bedanken voor hun inzet tijdens deze clinics: Kirsten, Kiara, Anton, 

Nicky, Josien, Nikki, Femke, Kristel, Puck, Mike, Hans, Hetty, Renata, 

Daan en Micha. Zonder jullie hulp hadden wij dit succes niet kunnen 

realiseren. Een extra woord van dank toch voor Micha. Zij was alle 

clinics aanwezig en zij heeft al een volleerd onderwijzeres de 

kinderen met enthousiasme en veel geduld de basisbeginselen van het 

badminton uitgelegd.  

 

Iedereen die meegeholpen heeft was al na de eerste keer 

enthousiast. “Als ik kan, kom ik volgende keer weer helpen.” hoorden 

we steeds.  

 

Hopelijk tot na de vakantie. 

 

Namens het bestuur, 

Jos Verlaan 
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Even voorstellen… 
 

Hallo leden van FST, 

 

Sinds kort zit ik (Nicky Rosenbrand) in 

het bestuur van FST. Mijn taken binnen 

het bestuur zijn de Technische- en 

Jeugdzaken. De meeste mensen zullen 

mij wel kennen, maar toch zal ik wat 

meer over mijzelf vertellen. Ik ben 12,5 

jaar lid van FST. Ik ben begonnen met 

badmintonnen bij FST Waalwijk toen ik 

tien jaar was (nu ben ik 22 jaar oud). In 

die tijd speelden we nog in de Taxandria 

hal. Ik had al bij meer andere sporten 

gekeken, maar vond badminton super 

leuk. Dit omdat ik het al enkele jaren 

met plezier deed op de camping.  

 

Na enkele jaren ben ik competitie gaan spelen bij FST. Ik heb met 

veel verschillende leden al in teams gezeten. Helaas zijn enkele van 

deze leden niet meer lid van FST. Ik ben begonnen bij de mini 

competitie en ga dit jaar 3e klasse spelen met Daan Vermeer, Nikki de 

Jong en Nikki Pol. 

 

Naast het spelen van competitie, ben ik ook al enkele jaren actief 

betrokken bij het organiseren van het Jeugdkamp. Voordat ik hierbij 

ben gaan helpen, ging ik elk jaar mee op kamp. Dit al vanaf het moment 

dat ik pas net lid was. Ik vond dit zo leuk en gun de kinderen dezelfde 

ervaring met kamp als die ik zelf heb opgedaan. In 2016 ben ik ook 

begonnen met ondersteunen van de jeugdbegeleiding op de 

donderdagavond. Dit blijf ik zeker nog enkele jaren doen. Daarnaast 
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heb ik dit jaar samen met Angela Galiart en Imke Nordmeijer het 

Faute F.eeS.T. georganiseerd. Dit was een groot succes en is naar 

mijn mening zeker voor herhaling vatbaar.  

 

In het dagelijks leven werk ik bij de Efteling. Hier werk ik nu 5 jaar. 

Ik ben begonnen als parttimer en op dit moment ben ik vast 

medewerker bij Station de Oost (Horeca). Dit is het stationsgebouw 

naast de achtbaan de Python. Ik woon in Waalwijk samen met mijn 

vriendin Nikki de Jong (secretaris FST Waalwijk). 

Wanneer er vragen zijn over Technische- en Jeugdzaken kun je altijd 

contact met mij opnemen. 

 

Met sportieve groet, 

Nicky Rosenbrand  
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Einde aan 30 jaar banden met Unna en Süderlügum 
 

Al sinds 1988 onderhoudt onze vereniging vriendschappelijke banden 

met Unna. Deze Duitse stad was tot enkele jaren geleden de partner-

gemeente van Waalwijk. In 1988 werd FST uitgenodigd bij het 10-

jarig bestaan van de lokale badmintonvereniging bc Unna. Een groep 

van zeker 20 senior leden van FST reisde toen naar Unna af om 

gezamenlijk voor een gezellig weekend: eten bij de Griek, een toernooi 

met alleen maar veren shuttles, plezier beleven op het feest in het 

stadspark en ergens tussendoor nog het centrum van Unna verkennen. 

Na enkele jaren ontstonden ook contacten met de andere 

vriendschapsgemeente van Unna, Süderlügum, een plaatsje in Nood-

Duitsland tegen de Deense grens aan.  

Sinds begin jaren 90 werd om 

toerbuurt elk jaar een weekend 

georganiseerd. Elke 3 jaar was 

dat dan in Waalwijk. 2 van de 3 

jaar reisde een groep 

Waalwijkse 

badmintonners af naar Unna of 

Süderlügum. In het begin waren dat alleen FST-ers. Later zijn daar 

ook leden van High Speed en Vitesse bij aangesloten. 

De laatste jaren blijkt het animo bij alle verenigingen voor het 

jaarlijkse evenement sterk te zijn afgenomen. In 2016 hebben we de 

geplande activiteiten zelfs moeten annuleren.  

Dit was voor ons als FST-bestuur een duidelijk signaal. Enerzijds 

willen we graag nieuwe activiteiten opstarten, maar is het ook af en 

toe goed om ergens een punt achter te zetten. Zeker als er al enige 

tijd beperkte interesse is. Daarom hebben we als bestuur van FST 

het moeilijke besluit genomen om de vriendschapsbanden tussen de 

verenigingen te beëindigen en hebben dit afgelopen maand aan beide 

verenigingen gecommuniceerd. 
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We hebben inmiddels van Hark en Silli Hansen (Süderlügum) en Dieter 

Jankovec (Unna) hartelijke emails terug mogen ontvangen. Enkele 

frases uit deze emails wil ik graag met jullie delen (hopelijk kunnen 

jullie een beetje Duits  ):  

Hark: “Was bleibt sind die tollen Turniere und Feiern, die wir immer 
in guten Erinnerungen behalten werden. Fast 30 Jahre eine 
Freundschaft zu leben ist eine unglaubliche Leistung, aber man soll 
nicht nur in die Vergangenheit leben, sondern sich auch Neuem 
zuwenden. Wir wünschen euch weiterhin viel Freunde am 
Badmintonsport. Wir werden euch nie vergessen.” 
Dieter: “Ich möchte mich deshalb, im Namen des BSC Unna, hier 
schon einmal ganz herzlich beim FST für die allesamt hervorragenden 
Ausrichtungen und die immer sehr erinnerungswerten Teilnahmen an 
so vielen Begegnungen ganz herzlich bedanken.  
Bis dahin sage ich voller Dankbarkeit für eure Freundschaft und 
Zuversicht für die Zukunft, macht es gut, grüßt alle sehr herzlich … 
bis zum nächsten Jahr.” 
Allemaal mooie en warme woorden.  

Volgend jaar? Dan viert Unna inderdaad zijn 40-jarig bestaan. Het is 

een mooi moment voor degenen die in het verleden goede contacten 

met Unna en Süderlügum hadden, om dit nogmaals te vieren en 

daarmee een mooie periode af te sluiten. We gaan ervan uit dat Co 

Stolwijk en Patrick Hultermans dit op persoonlijke titel verder zullen 

oppakken. We zullen hen helpen om zoveel mogelijk oud-deelnemers 

met een Unna-verleden op te sporen, zodat het een mooie afsluiting 

wordt.  

Natuurlijk blijven op persoonlijk niveau contacten bestaan. Dit is mooi. 

Echter als vereniging zullen we onze aandacht om andere activiteiten 

gaan richten.  

 

Anton van Himbergen,  

namens het FST-bestuur. 
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Hallo FST leden, 
 

Hier een bericht over onze jongste leden. Sinds januari 2017 zijn wij 

bij FST begonnen met het aanbieden van mini badminton. Mini 

badminton hoor ik u zeggen, wat is 

dat nou eigenlijk. Bij de mini 

badminton maken kinderen van 

ongeveer 4 tot 7 jaar kennis met de 

basis benodigdheden van het 

badminton. Tijdens de trainingen 

maken we dan ook gebruik van mini 

rackets en veel verschillende spelmaterialen. Zo oefenen we vaak met 

de pittenzakjes de bovenhandse beweging. Daarnaast is de service 

een belangrijk onderdeel 

tijdens onze training. Wat 

kunnen sommige kinderen al 

ver over het net heen slaan. 

Loop oefeningen komen ook 

regelmatig in de trainingen 

voorbij, dit om sneller te 

kunnen reageren op de 

shuttle. Soms mogen de mini’s ook al tegen de grotere kinderen 

spelen. Wat een super toffe samenwerking oplevert. Wat in het begin 

nog begonnen is met groepje van 4 kinderen is ondertussen 

uitgegroeid tot een groepje van 9. Als trainster ben ik dan ook super 

trots op dit clubje en sta ik te 

kijken van wat deze kinderen 

allemaal al kunnen.  

Bent u benieuwd geworden naar de 

mini badminton of kent u een kind 

in deze leeftijdscategorie, kom 

gerust eens kijken bij een van 
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onze trainingen. Wij trainen iedere zaterdag van 08.45 uur tot 

ongeveer 10.00 uur in sporthal de Zeine.  

 

Groetjes Imke en de mini’s 
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Hallo, 

 

Ik ben Fenne Martens. 

Ik speel op zaterdagmorgen in de Zeine. 

Ik vind badminton heel leuk. 

Ik wilde graag meer en beter leren badmintonnen. 

Ik ben toen naar de voorspeeldag van de NBBJ in Oss geweest. 

NBBJ betekent Noord Brabantse Badminton Jeugdselectie. 

Op de voorspeeldag speel je met de andere kinderen allemaal 

wedstrijdjes. 

Ik vond dat erg leuk. 

De trainers gingen dan kijken of je door mocht naar de 

kringtrainingen. 

Die vond ik erg leuk en leerzaam. 

Dat is 8 keer op zaterdagmiddag. 

Ik kreeg les van Niek en hij was erg aardig. 

Ik heb veel geleerd zoals de Dab, de halve en de hele vlinder en 

around-the-head. 

Na de kringtrainingen mag ik door naar de badmintonschool in Boxtel. 

Als je nog beter wilt leren badmintonnen dan kun je zelf inschrijven 

voor de voorspeeldag. 

Op onze club weten ze wanneer die zijn. 

Ik zou het erg leuk vinden als er meer kinderen bijkomen van F.S.T. 
 

Groetjes, 

Fenne  
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De pen aan ....... Ronald van Loon 
 

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

 

Dank je Hetty. Ik ben blij verrast dat ik de pen van je mag overnemen. 

Gelukkig attendeerde jij me erop, want ik had het zelf nog niet in de 

nieuwste Smash gelezen. 

 

Zoals Hetty al zei ben ik nog niet zo lang bij de club. Sinds januari 

2016 om precies te zijn. Sinds twee jaar woon ik in Waalwijk, in de 

leuke wijk Besoijen. Hier woon ik samen met mijn vrouw en twee 

kinderen van 2 ½ en 1.  

 

Toen ik vorig jaar bij FST begon was badminton zeker niet nieuw voor 

me, want in mijn tienerjaren (lang, lang, lang geleden) heb ik ongeveer 

zeven jaar gespeeld bij Olympus ’69 in Halsteren. Eerst bij de 

competitie-jeugd en later in de Herencompetitie. Ik woonde toen nog 

in mijn geboorteplaats Lepelstraat, een kerkdorp tussen Halsteren en 

Steenbergen, waar hier in de regio waarschijnlijk nog nooit iemand van 

gehoord heeft. In de loop van de jaren ben ik in Bergen op Zoom gaan 

wonen en werken. Ik heb in die jaren geen badmintonracket 

aangeraakt. Wel veel aan squash gedaan, in het fitnesscentrum aan de 

gewichten gehangen en ook spinning lessen gevolgd. 

 

Mijn hernieuwde “kennismaking” met badminton was op mijn werk, een 

jaar of vier geleden. Ik geef les op een school voor praktijkonderwijs 

in Bergen op Zoom. Voortgezet onderwijs voor kinderen die moeilijk 

leren en geen vmbo-diploma kunnen halen. Mijn collega vroeg me daar 

of ik in het kader van een vrijetijdsproject wat badmintonlessen kon 
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verzorgen op vrijdagmiddag voor onze leerlingen. It beviel me erg 

goed en ik ontdekte dat ik het spelletje nog steeds erg leuk vond. Dus 

toen ik na verhuizing en verbouwing op zoek ging naar iets sportiefs 

kwam ik via Google bij FST terecht en zo geschiedde. 

Ik speel nu al anderhalf jaar elke donderdag met veel plezier mee en 

ik hoop dat nog heel lang te mogen blijven doen. 

 

De pen wil ik graag overdragen aan Harry Snoeren. We spelen 

regelmatig samen op de donderdag en Harry is ook ongeveer even lang 

lid als ik. Succes Harry! 
 

 

 
 
 

  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, Renate de Negro en Hetty Dekkers. 
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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 Mirthe Klijn, 

 

Ik ben 10 jaar oud. Ik zit op badminton 

en scouting. Ik zit op de scouting in 

Waalwijk. Mijn scoutingroep heet AZG. 

Wij hebben altijd we lol met elkaar op 

de scouting. In mijn vrije tijd teken ik 

graag en zit ik op mijn telefoon of 

tablet, ik doe daar graag: Musical.ly en 

Subway surfers. Mijn favoriet is 

snapchat. Mijn broertje heet Bram, 

mijn vader heet Pieter en mijn moeder 

heet Anouk. Ik vind het gezellig om in 

de zomer te barbecueën, en in de 

winter te gourmetten. En friet vind ik 

ook lekker met een kroket of frikandel. 

Mijn school heet OBS de Hoef-Hugo. 

Mijn meester heet Meneer Robert, hij 

is aardig en grappig. Ik zit in klasje 7B 

met 24 kinderen. Ik heb altijd wel lol 

met mijn klasgenoten. Met mijn 

vriendinnen speel ik meestal op het 

schoolplein: trefbal, superbal en met de bal rond de tafel. Ik vind het 
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ook heel leuk om op vakantie te gaan naar warme landen. Ik kijk ook 

films op Netflix in de avond met popcorn en chips. Mijn 

lievelingsvakken zijn tekenen, knutselen en gym. Ik ga ook graag 

schoppen met vriendinnen in de stad. Ik hoop dat jullie me beter 

kennen.  

 

Veel groeten van Mirthe Klijn 

 

Ik geef de pen door aan Roos van Drongelen. 

 

               

 

 

Hallo, ik ben Hugo van der Sangen en ik woon in Waalwijk in de straat 

Villa Spaanse Ruiter. Ik woon samen met Nina mijn zusje, Michiel mijn 

vader en Karin mijn moeder. Ik ben 11 jaar en ik zit op de school Villa 

Vlinderhof. Ik heb daar veel vrienden. Mijn lievelingseten is bami en 

mijn lievelingskleur is lichtblauw. Wat ik in mijn vrije tijd doe is 

buitenspelen, op de tablet spelen en gamen. Mijn juf heet Eline en ze 

is heel aardig en helpt me goed bij het werken.  

 

Ik zit op badminton bij FST omdat ze daar veel leuks verzinnen zoals 

de mini competitie en het kamp. En omdat het een leuke sport is en 

fysiek ook zwaar is dus zo kan ik mijn conditie ook opbouwen. En Cor 

en Niels die helpen mij goed en natuurlijk de andere begeleiders. Ik 

zit nu denk ik ongeveer 1,5 jaar op badminton. Daarvoor zat ik op 

voetbal, bij RWB. Ik heb ook een favoriete voetbalclub: Ajax.  

Naast badminton zit ik ook op drummen, omdat ik het leuk vind om te 

doen en mijn droom is om in een bandje te zitten. Dat lijkt mij echt 

kicken. Ik heb vorig jaar ook opgetreden in de Mads met een bandje. 

Ik drumde met het nummer "Cake by the ocean".  Mijn drumleraar is 

Kasper en hij leert mij het goed. Ik heb zelf een elektrisch drumstel 
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waarbij je een koptelefoon moet gebruiken. Dat is fijn, want dan 

hebben de buren ook geen last van het gebonk en geroffel.  

 

Ik geef de pen door aan Tim van Schijndel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, Meike de Negro, Mirthe Klijn en Hugo van 
der Sangen. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

    

  

41  

F.S.T. FELICITEERT: 
 

 Juni      

2-6 Jan v.d. Zande (S)  7-8 Nikki de Jong (S) 

5-6 Martijn Nieuwenhuizen (J)  11-8 Kirsten Brust (S) 

6-6 Chairudin Tuarita (J)  13-8 Thorsten Bär (J) 

8-6 Aafke Tand (S)  14-8 Diana de Rooy (S) 

12-6 Remco Hesselberth (S)  15-8 Puck van Elzelingen (S) 

13-6 Erik Welling (S)  16-8 Maikel Giesbers (S) 

15-6 Marcel v.d. Laar (S)  22-8 Dick de Kievit (S) 

16-6 Adri van Kempen (J)  23-8 Niels van Mierlo (J) 

16-6 Bram de Jong (J)  27-8 Teske Zwijgers (J) 

25-6 Ronald van Ravenstein (S)  27-8 Ton Zwijgers (J) 

27-6 Josien Cooijmans (S)     

27-6 Willem Kant (J)   September  

29-6 Thymo Pullens (J)  3-9 Nicky Rosenbrand (S) 

30-6 Mariëlle van Elderen (S)  3-9 Harry Snoeren (S) 

    5-9 Chastity Verhoofstad (S) 

 Juli   6=9 Dennis Pullens (S) 

11-7 Mike Korthout (S)  8-9 Corine Tripaldelli (S) 

13-7 Merel van Dam (J)  8-9 Juliëtte Bijen (S) 

13-7 Beaudine v.d. Water (J)  13-9 Alex v.d. Water (S) 

16-7 Renate Zijlstra (S)  14-9 Elly Jansen (S) 

18-7 Rob Marinussen (S)  17-9 Willy Maas (S) 

20-7 Marco Jansen (S)  17-9 Denise van Bekel (S) 

20-7 Dani Netten (J)  18-9 Erwolt Pullens (S) 

23-7 Patrick van Dongen (S)  18-9 Yue Lin v.d. Laar (J) 

23-7 Alex van Lit (J)  22-9 Nikki Pol (S) 

25-7 Romy van Dongen (S)  25-9 Jos Verlaan (S) 

29-7 Jay Ekkel (S)  26-9 Louise Strijk (S) 

       

 Augustus      

2-8 Co Stolwijk (S)     

3-8 Sabine Vervoort (S)     

5-8 Peggy Schouten (S)     
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B.C. F.S.T MUTATIES 

LEDENBESTAND 

01.02.2017 t/m 01.07.2017 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1-2 Willeke Thur (S) 1-2 Lotte v.d. Wiel (J) 

1-3 Mari Spikmans (S) 1-2 Amy Brouwer (J) 

1-4 Jan de Kuijper (S) 1-2 Renata Cooijmans (S) 

1-7 Daphne v.d. Loo (S) 1-3 Alex van Lit (J) 

   1-3 Sabine Vervoort (S) 

   1-3 Ton Zwijgers (J) 

   1-3 Teske Zwijgers (J) 

   1-4 Renate Zijlstra (S) 

   1-4 Kristel Kerkhofs (S) 

   1-4 Hannelore Hak (J) 

   1-4 Alisha Brandel (J) 

   1-4 Thieme de Bruijn (J) 

   1-5 Pascal Kipping (S) 

   1-7 Finn van Dueren de 

Hollander 

(J) 

   1-7 Lars v.d. Pol (J) 

   1-7 Marco Jansen (S) 

   1-7 Moos Zandwijk (J) 
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! 
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