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www.broekauto.nl
Waalwijk
Grotestraat 88-90
4151 HB Waalwijk
De 6 sterren Subaru dealer voor de regio Waalwijk & Tilburg
Tel 0416-332054
De grootste Subaru showroom van Nederland

Pastoor Kuijpersstraat 26
5144 RJ Waalwijk
Tel. 0416-332679

GORDIJNEN

LAMINAAT EN PARKET
EN NOG VEEL MEER

ZONWERING

WAT U WETEN MOET ...
Algemeen email: info@fstwaalwijk.nl
Webmaster: webmaster@fstwaalwijk.nl
gerben.van.dijk@home.nl

FST - BESTUUR
VOORZITTER:

PENNINGMEESTER:

SECRETARIS:

Jan van Wees
0416 - 311302
Benedenkerkstraat 41
5165 CA Waspik
email: voorzitter@fstwaalwijk.nl
jfmvanwees@hetnet.nl
Jos Verlaan
0416-280087
Loonsevaert 57
5171 LL Kaatsheuvel
email: penningmeester@fstwaalwijk.nl

Corry Terhorst
0416 - 311302
Benedenkerkstraat 41
5165 CA Waspik
email: secretaris@fstwaalwijk.nl

JEUGD- & TECHNISCHE ZAKEN: Stefan de Kloe
06-42565502
Stationstraat 156
5141 GH Waalwijk
email: competitie@fstwaalwijk.nl
jeugd@fstwaalwijk.nl

ALGEMENE ZAKEN & LEDENADMINISTRATIE:
Will ten Bosch
0416-313503
Wendelnesseweg west 73
5161 ZH Sprang-Capelle
email: leden@fstwaalwijk.nl
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WAT U WETEN MOET ...
COMPETITIE :
COMPETITIELEIDER:
Stefan de Kloe
Stationstraat 156
5141 GH Waalwijk
GSM: 06-42565502

CONTRIBUTIE :
MAAND-CONTRIBUTIE :

EXTRA TOESLAG:

GIRO-REKENING FST:

VANAF 1 januari 2009:
basiscontributie Senioren
€ 11,50
basiscontributie Junioren
€ 7,50
dinsdagavondtraining en/of
seniorencompetitie
+ € 3,50
1918644 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.
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WAT U WETEN MOET ...
SPEELTIJDEN :
SENIOREN COMPETITIE +
JEUGD 16 EN 17 JAAR

dinsdag
19:00 - 21:00 uur =
(periode september - april)

O

SENIOREN RECREATIE +
JEUGD 16 EN 17 JAAR

donderdag

20:30 - 23:00 uur =

S

SENIOREN COMPETITIE:

donderdag

21:00 - 23.00 uur

S

JUNIOREN 8 t/m 12 jaar:

zaterdag

09:00 - 10:30 uur =

S

JUNIOREN 12 t/m 15 jaar: donderdag 19:00 - 20:30 uur =

S

COMPETITIE
JEUGD EN SENIOREN:

S

zaterdag

10:30 - 14:00 uur =

SPEELLOCATIE :
DONDERDAG + ZATERDAG: Sporthal “De Slagen”
De Gaard 2
5146 AW Waalwijk
Tel.: 0416 - 369020
DINSDAG

:Sporthal “De Overlaat”
Eikendonklaan 3
5143 NG Waalwijk
Tel.: 0416 - 342176
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Van de Voorzitter
Beste sportvrienden,
Tussen alle voetbalwedstrijden door zit ik dit stukje te schrijven.
Ik erger me dood aan al die vedettes, die te beroerd zijn om te
voetballen. Het ligt aan het harde veld, een droge mond, te veel
herrie door de vuvuzela of de bal. Nu kunnen ze eindelijk eens
iets terug doen voor hun vaderland waar ze de eerste stappen op
het veld hebben gezet, maar het interesseert ze niet. Ze hebben
een dikke bankrekening en verder zijn het over het paard getilde
kleine kinderen. Ondanks alles kan ik het toch niet laten om te
kijken.
Maar één ding is me weer duidelijk geworden, badminton is toch
een betere sport. 2 teams kampioen door een goede teamgeest,
niet te beroerd om er tegen aan te gaan. De sfeer in de club is
zodanig dat we weer voor elkaar lekkere hapjes klaar gaan maken.
De jaarlijks terugkerende tapasavond is weer aanstaande op
22 juli. Ik weet zeker dat het weer een smulfestijn gaat worden.
Een mooi begin van de vakantieperiode.
Dus rest mij niets anders dan iedereen een mooie en warme
vakantie toe te wensen.
Groetjes, jullie voorzitter
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AGENDA 2010
Juni 10
12
24
29

Kopij Smash 3
Zaterdagtraining jeugd in Overlaat
LET OP 09.00 – 10.30 uur
Uitgave Smash 3
Laatste dinsdagtraining senioren

Juli 10
16,17,18
22
22
23

Laatste zaterdagtraining jeugd
JEUGDKAMP
Laatste speelavond jeugd en senioren
Tapasavond
Sluiting sporthal i.v.m. vakantie

Sep. 07
09
09
11
23

Start training senioren de Overlaat
Kopij Smash 4
Start badminton junioren / senioren na de vakantie
Start badminton zaterdagjeugd na de vakantie
Uitgave Smash 4

Nov. 25

Kopij Smash 5

Dec. 09

Uitgave Smash 5
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Toernooi Unna /Süderlügum/23,24,25 april 2010
Dat was wel ff wat .
Nadat vorig jaar van 15 t/m 17 mei het toernooi in Suderlugum
plaats had en in 2008
In Unna (beide clubs vierden hun 30-jarig bestaan) was FST aan
de beurt om onze Duitse vrienden,
en onze leden, incl. bc Vitesse en bc Action Two, uit te nodigen
voor een lekker weekendje badminton.
De laatste keer in Waalwijk was nog in de oude Taxandria-hal in
2005.
Met 7 deelnemers uit Süderlügum en 28 deelnemers uit Unna was
Duitsland erg goed vertegenwoordigd.
Met enig geluk kon de Ouwe Toren weer worden vastgelegd voor
de overnachtingen en de feestavond,
(per 1/1/2010 is de Ouwe Toren van de gemeente overgedaan naar
Vereniging de Ouwe Toren,waardoor er met het nieuw gevormde
bestuur geheel nieuwe afspraken dienden te worden gemaakt).
Na het vastleggen van Sporthal De Slagen, de Ouwe Toren, de
Chinees en de vrijwilligers werkgroep is er toch weer een leuk
toernooi uitgerold.
Wat met dit toernooi altijd het geval is, was ook nu weer het hele
weekend van toepassing: het weer was keigaaf!
Het begon vrijdagmiddag om 14.00 uur met de ontvangst van de
eerste gasten uit Duitsland, waarna rond 17.00 uur met een grote
groep een stadswandeling werd gemaakt.
’s-Avonds werd het een gezellig samenzijn met een biljartje, goeie
muziek en veel snaps.
-13-

De volgende morgen volgde een lekker ontbijt, met vers gezette
koffie en thee voor ca. 40 personen.
Om 13.00 uur begon het toernooi en eindigde om 17.00 uur.
Om 19.30 uur stond het Chinese buffet klaar waar zich iedereen
tegoed aan deed.
Daarna was er een feestavond met prijsuitreiking, muziek met DJ
Carlo, een woordje door de voorzitter van FST en een dankwoord
namens de verenigingen uit Duitsland. Dit feestje ging tot diep in
de nacht door (03.30 uur) en de organisatie had nog wat nadorst.
Vraag maar aan Diana!
Als dank voor de organisatie ontvingen wij uit Duitsland twee
manden met heerlijke versnaperingen.
Het toernooi is mede geslaagd door onderstaande vrijwilligers:
Kees de Kort
Maarten Damen
Diana de Rooy
Jurgen Smits
Kees van Kuik

Michael Avery

Sander van de Hoek

Anton van Himbergen
Stefan de Kloe

Anouk van Dijk

Jos Verlaan

Corrie Terhorst

Co Stolwijk

Jan van Wees
Volgend jaar wordt het toernooi gehouden in Unna. Dat is dan de
30e keer dat FST met Unna een uitwisselings- toernooi heeft. In
2012 is dat in Süderlügum het geval.
In 2013 als FST haar 50 jarig bestaan heeft, zijn wij weer aan de
beurt om het toernooi te organiseren.
Co Stolwijk
Zie reactie en/of foto’s op
www.bscunna.de of www.bcVitesse.nl
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Donderdag 22 juli 2010 TAPASavond voor de senioren
De F.S.T. Traditie. De Tapasavond. De laatste speelavond van
FST voor de vakantie. Dit betekent, genieten van de culinaire
hoogstandjes van onze leden. Wij hopen dan ook op een grote
opkomst en een groot meebreng gehalte. Zoals vorig jaar is ook de
oven achter de bar weer beschikbaar om jullie delicatessen op de
juiste temperatuur te brengen. Mensen, laat de kok in je boven
komen, doe je best, en daarna heeeeerlijk genieten van de door
jullie gemaakte tapas.
Donderdag 23 juli vanaf 22.30 uur.
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.
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Teamindeling competitie
FST 1

FST H1
Bas Rombouts
Sander Hornes
Robin de Bruijn
Sanne de Vos
Manon de Vos
Lonneke Arnold

FST 2

Elo Martens
Erwolt Pullens
Gerben van Dijk
Menno Kempff
Rob Langermans
Jan van Cromvoirt

FST MU17
Erik Kraneveld
Dennis Pullens
Stefan de Kloe
Kirsten Brust
Louise Strijk
Carola Rzemieniecki

FST 3

Daphne Ypelaar
Nikki de Jong
Vera van Kuik
Noortje Stevens
Shevanti Loilargosain

FST U17-1
Chastity
Verhoofstad
Yvet Opmeer
Anne Spuybroek
Pascal Kipping
Nicky Rosenbrand

Kees de Kort
Mari Spikmans
Dan Xu
Marian de Louw
Diana de Rooij
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FST 4

FST U15-1
Sander van der Hoek
Maarten Damen
Linda Sterrenburg
Anouk van Dijk
Femke van Puijenbroek

FST U15-2

Julie Spuybroek
Merel Kuysters
Vera Verwijmeren
Mike Korthout
Daan Vermeer

FST U13-1
Pleunie Maas
Sanne van Hal
Collin Rijken
Marco Brans
Remco Brans

Nikki Pol
Tamara Mertens
Trishana Loilargosain
Diederik van Himbergen
Amrish Loilargosain
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Ervaring met de Feest- en treurnietcommissie
In de Smash nr. 2 van 1 april 2010 werd er in een stukje aandacht
aan besteed.
De Feest- en treurnietcommissie heeft een lange geschiedenis
achter de rug en is één van de sociaalgeoriënteerde
aandachtsgebieden van FST, zoals daar onder meer ook zijn: het
jaarlijks terugkerende jeugdkamp, het ouder-kind toernooi en het
bezoek van de Goedheiligman in december.
Per slot van rekening dient naar onze mening binnen een
sportvereniging naast het obligatoire inspanningsgebeuren ook
aandacht aan de sociale aspecten te worden besteed; vandaar.
In het stukje werd door de zeer betrokken dames Lucia van
Hassel en Diana de Rooy verteld, dat een blijde gebeurtenis bij de
leden, zoals een huwelijk of gezinsuitbreiding, voor hen aanleiding
is om met een adequate attentie acte de présence te geven.
Ook bij minder uitbundige gebeurtenissen zoals blessures of
andere langdurige absentie veroorzakende situaties staan zij
klaar om desgewenst een troostrijk bezoek aan de “slachtoffers”
te brengen.
Ik mocht het genoegen smaken om de dames op een avond te
mogen verwelkomen.
De reden was dat het verkrijgen van een heupprothese mij voor
langere tijd van de badmintonvelden heeft verbannen. De
daardoor veroorzaakte frustratie mijnerzijds was kennelijk zo
duidelijk dat het troostrijke bezoek in de rede lag.
Het werd een plezierige avond waarbij van beide zijden meer of
minder interessante informatie werd uitgewisseld.
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De dames brachten mij op de hoogte van (summiere)
wetenswaardigheden van hun thuisfront en kon ik hen laten
griezelen door foto’s van de lidtekens van mijn operatie te tonen
en uitleg te geven over het technische aspect van de prothese
(titanium schacht met kop van technische keramiek). Daarnaast
weten zij nu ook hoe een natte of droge kunstvlieg t.b.v. het
vliegvissen wordt vervaardigd (“gebonden”).
Kortom, het was een bijzonder genoeglijk gebeuren en mijn
conclusie kan niet anders zijn dan dat het instituut Feest- en
treurnietcommissie een overduidelijk bestaansrecht heeft en
zonder meer past bij en binnen de FST cultuur.

Will ten Bosch
Cluboudste
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Foto-impressie WK Nederland-Kameroen
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F.S.T. FELICITEERT:
juli
01-07
01-07
01-07
05-07
05-07
07-07
11-07
12-07
15-07
17-07
19-07
23-07
23-07
25-07
30-07

Anouk de Vos
Noortje Stevens
Dan Xu
Marianne van Leijden
Kelly Yang
Maik Postema
Mike Korthout
Vera van Kuik
Ruud van Oudhuizen
Frieda de Peffer
Syeni Sumanto
Patrick van Dongen
Glenn Baelemans
Jan Vuijk
Laura de Graaff

augustus
(S)
(J)
(S)
(S)
(S)
(S)
(J)
(J)
(S)
(S)
(S)
(S)
(J)
(S)
(S)
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02-08
05-08
07-08
07-08
08-08
09-08
11-08
14-08
23-08
25-08
27-08

Co Stolwijk
Peggy Timmers
Nikki de Jong
Tamara Mertens
Axel Verharen
Timo van Hal
Kirsten Brust
Diana de Rooy
Rick de Peffer
Marieke Kneepkens
Amrish Loilagosain

(S)
(J)
(J)
(J)
(J)
(J)
(S)
(S)
(J)
(S)
(J)

B.C. F.S.T MUTATIES
LEDENBESTAND
01.04.2010 t/m 01.06.2010

01-05
01-05
01-05
01-05
01-06
01-06

Frank v. Ravenstein
Samantha de Ruijter
Mustafa Bulut
Mustafa Eroglu
Kees van Kuik
Rebecca de Ronde

(S)
(J)
(S)
(S)
(S)
(J)

01-04
01-04
01-05
01-05
01-05
01-06
01-06
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Yue-Lin v.d. Laar
Sue Ye
Frederique van Wees
Charissa van Stippent
Fleur Werkheim
Elo Martens
Remco van Eijk

(J)
(S)
(J)
(J)
(J)
(S)
(J)

De voetballers
In een kroeg in hartje Deventer staat een heerlijke meid achter de bar.
Brunette, bruine ogen, eindeloze gladde benen, gebruinde huid, kortom alles
erop en eraan. Ze heeft op haar 2 dijbenen tatoeages: op haar
linkerdijbeen staat een afdruk van Ruud v. Nistelrooy en op haar
rechterdijbeen een afbeelding van Ronaldinho. Als er een bezoeker
binnenkomt mag hij van allebei de afbeeldingen raden wie het is. Bij 2 goed
is het de hele avond gratis drinken. Bij 1 of 0 goed moet aan de hele kroeg
een rondje worden gegeven.
Als eerste komt er een Duitser binnen, een toerist. De Duitser wil graag
een poging wagen -hup- de broek van de barkeepster omlaag en de Duitser
kijkt naar van Nistelrooy, hij twijfelt niet en roept: Ruud v. Nistelrooy! Dan
kijkt hij naar de tweede afbeelding, maar hij komt er niet op. Hij tuurt en
tuurt en graaft in zijn geheugen, maar hij komt er niet op. Hij waagt een
gokje en roept: Clarence Seedorf! Hij geeft de hele kroeg een rondje.
Een Amerikaan is de tweede kandidaat. Hij kijkt naar Ruud van Nistelrooy
en hij ziet er niks in. Dan maar Ronaldinho proberen denkt hij, maar die
voetballer weet hij ook niet. Na een kwartier trekt de barkeepster haar
broek omhoog en zegt dat de tijd om is, een rondje op kosten van de
Amerikaan.
Een Nederlander komt binnen en de barkeepster trekt haar broek omlaag
voor hem. Hij kijkt naar Ruud v. Nistelrooy, hij tuurt naar Ronaldinho en dan
heeft hij de oplossing gevonden! Hij zegt: Linkerdijbeen weet ik niet,
rechterdijbeen weet ik ook niet, maar de middelste dat is Michael Reiziger!

-26-

