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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,
Het vriest dat het kraakt en meestal is dan het eind van het jaar
in zicht.
De Sint heeft de jongste jeugd van onze club reeds bezocht, wat
trouwens een leuke en gezellige ochtend was.
De laatste pepernoten hebben in de bar gestaan en dan is het nog
een klein stukje verder en het is Kerstmis.
Donkere dagen met veel sfeer en huiselijke gezelligheid.
De feestdagen vallen dit jaar in het weekend, dus wij hoeven geen
verstek te laten gaan in de sporthal.
De traditionele Nieuwjaarsborrel is al weer gepland. (Zie elders in
dit blad).
Die avond zal ik ook aan diverse vrijwilligers en vrijwilligsters het
gebruikelijke presentje overhandigen.
Vanaf deze plaats wil ik uiteraard alle adverteerders Prettige
Feestdagen toewensen. Alle leden alvast, namens het gehele
bestuur, Gezellige Dagen toegewenst.
Tot de Nieuwjaarsborrel,
Groetjes, jullie voorzitter
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Agenda 2010
Nov.

Dec.

20
26
27
09

zaterdagjeugd naar de Overlaat 08.30-10.00 uur
Kopij Smash 5
Sint Nicolaas
Uitgave Smash 5

Agenda 2011
Jan.

Febr.
Maart

April

Mei

06 Nieuwjaarsreceptie junioren/senioren (zie
uitnodiging Smash 5)
08 Nieuwjaarsreceptie zaterdagjeugd (zie uitnodiging
Smash 5)
05 zaterdagjeugd naar de Overlaat 08.30-10.00 uur
03 Algemene Ledenvergadering
19 Clubdag
26 zaterdagjeugd naar de Overlaat 08.30-10.00 uur
02 zaterdagjeugd naar de Overlaat 08.30-10.00 uur
09 zaterdagjeugd naar de Overlaat 08.30-10.00 uur
17 Ouder-kind toernooi
14 zaterdagjeugd naar de Overlaat 08.30-10.00 uur
28 zaterdagjeugd naar de Overlaat 08.30-10.00 uur
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Uitnodiging Nieuwjaarsborrel 2011
Elkaar een gelukkig en sportief 2011 wensen. Het hoort er
helemaal bij. De jaarlijkse traditie van b.c. F.S.T. Waalwijk. We
hebben de volgende tijden vastgelegd.
Donderdag-jeugd: 6 januari 2011 vanaf 20:15 uur.
Senioren:
6 januari 2011 vanaf 22:15 uur.
Er is natuurlijk wel gewoon badminton op die avond.
Zaterdagjeugd:

8 januari 2011 vanaf 10.30 uur.

Na de training, is het voor de zaterdagjeugd een gezellig
samenzijn in het sportcafé.
Laten we het jaar 2011 sportief, gezellig en feestelijk beginnen!!
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 03 maart 2011
Wanneer:
Op donderdag 03-03-2011 vindt de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering plaats van b.c. F.S.T. Waalwijk
Waar:
In Sporthal de Slagen, boven in de bar.
Hoe laat:
De vergadering begint om 19:30 uur.
Het bestuur bepaalt geen eindtijd. Na de vergadering mag er nog
tot 23.00 uur badminton gespeeld worden. Tijdens de A.L.V. is er
GEEN BADMINTON mogelijk.
Koffie en thee staat voor iedereen klaar.
In de eerste SMASH van 2011 zal de agenda en de notulen van de
A.L.V. 2010 zijn opgenomen.
Punten voor de vergadering die zich niet eigenen voor de
rondvraag, dienen schriftelijk, doch uiterlijk 4 weken voor de
vergadering, te worden ingediend.
Diegene die zich geroepen voelen om zitting te nemen in het
bestuur kunnen zich vanaf nu melden bij het bestuur.
Het bestuur.
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Sint Nicolaas en zijn Pieten op bezoek bij FST op 27 november
2010.
Deze keer heb ik, Sinterklaas, op m’n computer een stukje
geschreven voor het clubblad Smash van FST.
Ik vond het zo gezellig dat ik het nodig vond jullie hiervoor te
bedanken.
Het sportcafé was heel gezellig versiert, en sommige kinderen
zelfs als zwarte Piet verkleed, dat komt de sfeer ten goede.
De Pieten hebben het deze tijd al zo druk, maar ze hebben toch
nog tijd gevonden om een dansje in te studeren. Vond ik geweldig,
zeker omdat alle kinderen hieraan goed meededen. Een pluim
hiervoor.
Ik hoop dat jullie de cadeautjes ook heel leuk vonden, de Pieten
doen er alle moeite voor om ieder jaar weer iets nieuws te kopen.
Knap werk.
Kees van FST was zo vriendelijk om deze feestochtend op de foto
te zetten. Deze foto’s komen binnenkort op de website van FST.
Groetjes van de Sint en z’n Pieten
En tot volgend jaar.
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Waalwijkse Badminton Kampioenschappen 2010
Onlangs werden weer de degens (of de rackets ?) gekruist om te
bepalen wie de beste badmintonners van de gemeente Waalwijk
zijn dit jaar.
Door omstandigheden moesten we dit jaar voor de zondag
uitwijken naar Waspik. Ik moet zeggen dat dit een
publieksvriendelijke zaal is: vanuit de kantine is er zicht op de
banen en dit is wel knus. We hadden ook veel publiek mede omdat
het redelijk slechte weer ons in de kaart speelde.
Het aantal deelnemers dit jaar was boven verwachting, met name
van Vitesse waren er veel deelnemers, mede gestimuleerd door
hun thuiswedstrijd.
Het is fijn om mee te kunnen delen dat sinds lange tijd FST weer
eens de kampioen in huis had bij het heren A enkelspel.
(Toch,…….Elo?)
De echte sensatie was echter de kampioen HE-B. In een
zinderende finale trok “onze” Cor in de derde set de winst naar
zich toe. Precisie won het van de power. De geruchten gaan dat hij
de 70 gepasseerd is.
Verder laat de uitslagenlijst een hoog FST-gehalte zien.
Al met al weer een geslaagd toernooi en voor volgend jaar hebben
wij snode plannen: de digitale toernooiplanner die we al enkele
jaren gebruiken (kosteloos door de bond ter beschikking gesteld)
heeft de mogelijkheid om deelnemers zich online in te laten
schrijven en je krijgt dan ook je speeltijden toegemaild. Als alles
volgens plan gaat kun je dus volgend jaar digitaal inschrijven.
Tot volgend jaar!
Martin Dekkers
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UITSLAGEN WAALWIJKSE
BADMINTONKAMPIOENSCHAPPEN 2010
A-KLASSE
HERENENKEL:
(wisselbeker!!)

1. Elo Martens (fst/vitesse)
2. Jay Ekkel (high speed)

HERENDUBBEL:

1. Jan v. Horssen(drunen)-Leon
Mulders(drunen)
2. Jay Ekkel(high speed)-Christian
Oerlemans(high speed)

DAMESDUBBEL:

1. Micha Timmermans (fst) – Lonneke
Arnold(fst)
2. Sanne de Vos (fst) – Manon de Vos (fst)

GEMENGD DUBBEL:

1. Micha Timmermans(fst)-Elo
Martens (fst/vitesse)
2. Lian Doesburg(high speed)-Christian
Oerlemans (high speed)

B-KLASSE
HERENENKEL:
(wisselbeker!!)

1. Cor Hagemeijer (high speed)
2. René Kuysters (fst)

DAMESENKEL:
(wisselbeker!!)

1. Yvet Opmeer (fst)
2. Nita Kunz (high speed)
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HERENDUBBEL:

1. Michel Broos (svk) – René Kuysters (fst)
2. Hubert Veeke(zidewinde) – Hannan
Tuarita(zidewinde)

DAMESDUBBEL:

1. Sheng v. Dommelen (fst) – Dan Xu (fst)
2. Gretina Maas(vitesse) – Lidewij Merkx
(vitesse)

GEMENGD DUBBEL:

1. Linda Sterrenburg(fst) – Michel
Broos(svk)
2. Jacintha Westerink(vitesse) – Johan
Kieboom(vitesse)

-23-

De helden met de Wethouder van Sport…

De echte kampioenen van FST….

Van een geblesseerd badmintonlid……
Op 04 november 2010 heb ik bezoek gekregen van de feest en
treurniet commissie in de vorm van Diana en Lucia.
Aanleiding voor het bezoek is de blessure die ik een paar maanden
thuis in de tuin heb opgelopen.
De enkel was omgezwikt en preventief in het gips gezet omdat ze
door de zwellingen niets op de foto konden waarnemen.
Na het gips was het de beurt aan de tape.
Daarna begint de lange periode van revalideren zonder tape.
Helaas gaat het herstel niet zo snel als dat ik gehoopt had.
Het lopen gaat op zich goed maar bij rennen of sportbewegingen
zegt de enkel nog steeds niet doen.
Op dit moment heb ik fysiotherapie en hoop zo snel mogelijk weer
een shuttletje te kunnen slaan in sporthal de Slagen.
Aan het bezoek van de commissie zal het niet liggen.
een zeer leuke en welkome aanvulling op het revalidatie proces.
de attentie is niet zo goed voor de slanke lijn, maar wel heel
lekker.
Hartstikke bedankt voor het bezoek.
Willy Maas
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Hallo allemaal,
De Smash wordt steeds leger en er wordt steeds minder
aangeleverd. Eerst had je nog “De pen aan…”, maar dat hoofdstuk
verdween. Leuke dingen die een team mee heeft gemaakt of een
wedstrijd verslag lezen we ook nooit meer. Dus hier een nieuw
begin om weer een volle en gezellige Smash te krijgen!
In “De pen aan…” hebben al heel veel leden de beruchte pen
gehad, maar omdat de pen al een tijdje uit de Smash is beginnen
we gewoon opnieuw!
In iedere Smash wordt de pen doorgegeven aan een lid van FST,
degene die de pen heeft schrijft een stukje over zichzelf in de
Smash.
De nieuwe pen zal ik beginnen in deze Smash, dus veel lees plezier
daarmee. En als iedereen nou gewoon zijn stukje schrijft blijft de
pen deze keer misschien wel bestaan. Het kost je misschien een
half uurtje, dus niet veel moeite!
Dan hebben we nog “Wist je dat…” die ook steeds leger wordt.
Een aantal zaterdagen terug tijdens een van de
competitiewedstrijden heb ik met wat dames hierover zitten
denken. We hebben een beginnetje…
Heb je voor de volgende Smash een “Wist je dat…?” mail dit dan
naar sr.huang@home.nl
Wist je dat…
- Erwolt’s zoon hem vaak na doet, alleen waar hij dit geleerd
heeft?
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- Stefan laatst groot feest heeft gehad,
- Want 11-11 is namelijk zijn dag!
- Jan van Sinterklaas moet leren enkelen,
- Hij die gast is die tijdens wedstrijden zo hard kan stappen.
- Er tegenwoordig twee FST teams met veren spelen,
- Wij dat goed doen als club.
De volgende keer hopelijk meer “Wist je dat…”
Groetjes Anouk
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Het is zaterdag 6 november…
Na een avond lang zwoegen met appels schillen, deeg kneden, de
keukenmachine aan de praat houden en een oververhitte oven ging
ik met volle tassen op weg naar de sporthal. Bijna alle teams
moesten thuis, dus het was weer een drukte in de hal. Om mijn
traditie in ere te
houden had ik aan mijn
team (FST 2) beloofd
om
voor taart, voor na de
wedstrijd, te zorgen.
Sinds ik de “Joker” ben,
bak
ik een van de eerste
thuiswedstrijd iets
lekkers voor ze. Maar
jullie snappen het al, donderdagavond ving FST 1 en FST H1 dit op
en zij zouden ook wel iets lusten. Ach, als ik hen blij kan maken
met wat gebak, dan bak ik toch gewoon wat extra’s!
Die zaterdag kwam ik dus met twee taarten en een heleboel
cakejes in de sporthal aan! Natuurlijk moesten ze wel eerst
bewijzen of ze iets lekkers verdienen, dus werd er hard gespeeld
voor de overwinning. Ik zal eerlijk zeggen, ik weet niet meer of ze
dat ook gelukt is. Maar ze hadden allemaal hun best gedaan, dus
toch verdiend.
Na een verfrissende douche stond in de kantine het gebak op hun
te wachten. Dus dat was smullen!
Dan wil ik toch nog een laatste ding kwijt. Wil iedereen na het
spelen van zijn wedstrijden de gebruikte banen opruimen! Echt
waar, het kost niet veel tijd en op een lange ochtend spelen maken
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die 5 minuutjes extra echt niks. En dan voortaan niet meer komen
met smoesjes dat een deel van de velden nog gebruikt worden er
is altijd wel iets op te ruimen; Telboeken, shuttles, afval(!),
banken en een deel van de palen.

Groetjes Anouk
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De pen aan ....... Anouk de Vos
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 Anouk 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.

Wie schreef er al eens in “De pen aan…”
Ik zal eens beginnen met mezelf voor te stellen. 27 jaar geleden
kwam ik in Waalwijk op de wereld en kreeg ik de naam Anouk de
Vos. Daar heb ik gewoond tot ik in 2008 samen met mijn vriend
een huis kocht in Drunen. Nou ja huis, noem het een bouwval. Na
heel wat maanden verbouwen heeft het tegenwoordig weer de
naam huis en wonen wij sinds juli 2009 in het pittoreske Drunen!
Ik houd van het studentenleven en ga dan ook nog steeds naar
school. Twee dagen in de week studeer ik nog aan de Academie
voor Bouw & Management, klinkt mooi he! Ik volg daar de opleiding
bouwkunde en dan vooral op het gebied van Bouwen&Wonen ofwel
Volkshuisvesting. Na dit schooljaar hoop ik eindelijk klaar te zijn
en dan kan het echte leven beginnen!
Nu vraag je je waarschijnlijk af, wat doet ze de overige 3 dagen!
Dan werk ik bij Defensie als Bouwtechnisch Medewerker. Samen
met collega’s zorgen wij voor het beheer en onderhoud van de
gebouwen op diverse militaire terreinen. Door de crisis krijg ik
wel steeds minder collega’s en houdt het voor mij na mijn studie
ook op! Dus mocht er iemand een vacature hebben in de richting
van Beheer&Onderhoud, ik houd me aanbevolen!
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Sinds maart van dit jaar heb ik naast badminton een nieuwe sport
ontdekt; Hardlopen! Begonnen met Start to Run en daarna lid
geworden van DAK in Drunen, waar ik twee avonden per week
train. In maart was er door een aantal FST’ers niet zo veel
vertrouwen in mijn hardloopkunsten. Ik had na wat wijntjes
misschien ook wel een beetje te grote mond, maar er is toen een
weddenschap afgesloten. Gerben zou niks doen en ik ging de Ten
Miles (16,1km) van Tilburg in september van dit jaar hardlopen.
Wat er te winnen/verliezen viel? Een etentje! En wie zou er
gewonnen hebben? Inderdaad, IK!!! Viel niet mee en heeft heel
wat zweet en tranen gekost, maar ik heb het gehaald!
Verder ben ik (bijna) iedere donderdag op het veld en daarna
vooral aan de bar te vinden. Sinds mijn achtste badminton ik al bij
FST. Wel ben ik een jaartje weggeweest, ik dacht dat ik heel lenig
was en beter zou kunnen turnen. Maar dat bleek niet zo en ben
weer terug gegaan naar FST. Ook speel ik al jaren competitie,
eerst de mini-competitie, toen bij de jeugd en uiteindelijk mocht
ook ik mee doen met de volwassenen! Sinds vorig jaar speel ik
bijna geen competitie meer wegens blessures. Wanneer mijn team
(FST2) of een ander team echt in nood zit val ik in.
Wat ik nog meer doe? Ik speel gitaar, ga soms skiën en ik houd
van lekker eten en drinken.
Nu komt het spannendste moment van “De pen aan…” Wie krijgt
de pen? Ik heb er lang over nagedacht en geef hem dan ook niet
door aan iemand die ik al goed ken. Ben benieuwd naar waar
Marieke Kneepkens zich mee bezig houdt!
Dus Marieke, alsjeblieft de PEN is voor jou!
Groetjes Anouk
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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 Bruin, Sander Hornes, Werner Heesbeen, Gerben van Dijk, Kees
de Kort, Jan van Wees, Kirsten Brust, Robert van Dommelen, Ruud, Oudhuizen, Peggy
Timmers en Yvet Opmeer en Anouk de Vos.
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F.S.T. FELICITEERT:
December
04-12
09-12
13-12
13-12
19-12
21-12
21-12
23-12
24-12
26-12

Jan van Wees
Bertil van Stigt
Saakje Sterk
Julie Spuybroek
Corry Terhorst
Maja Broeks-van
Suylekom
Aco van Poederooyen
Meindert Tand
Charissa v. Stippent
Bas Rombouts

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

01-01
01-01
03-01
11-01
13-01
20-01
21-01
24-01
26-01
30-01
31-01

Februari
05-02
06-02
07-02
08-02
09-02
10-02
10-02
15-02
17-02
25-02
26-02
27-02

Sander de Jongste
Micha Timmermans
Birgit Voogd
Daan Driessen
Sander v.d. Hoek
Liesbeth Maas
Diederik van
Himbergen
Elise Smits
Will ten Bosch
Michelle Vos
Sheng v. Dommelen
Martin Dekkers

Kees de Kort
Maarten van Oldenbeek
Frederique V. Wees
Theo Koolen
Vishnu Loilargosain
Anouk van Dijk
René Kuijsters
Carola Rzemieniecki
Jac Vermeer
Bert Streppel
Chris van Hassel

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

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

02-03
05-03
09-03
15-03
19-03
21-03
23-03

Pascal Kipping
Peter de Bijl
Imke Nordmeijer
Renate de Negro
Jurgen Smits
Laura de Louw
Wouter v. Oldenbeek

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

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

25-03
28-03
29-03
30-03
31-03

Mari Spikmans
Pleunie Maas
Daphne v.d. Loo
Erik v.d. Leur
Erik Pooters

(S)
(J)
(S)
(S)
(S)
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B.C. F.S.T MUTATIES
LEDENBESTAND
01.10.2010 t/m 01.12.2010

01-10
01-10
01-10
01-11
01-11
01-11
01-11
01-11
01-12
01-12

Trishana Loilargosain
Yvonne Heller
Shevanti Loilargosain
Fatma Cavuslu
Femke Hoffmann
Robert v. Dommelen
John Snijders
Germa Zijlmans
Sedef Dagliuglu
Erik van Wattum

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

01-10
01-10
01-11
01-11
01-11
01-11
01-12
01-12
01-12
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Thymo Pullens
Daan Driessen
Romy van Dongen
Iris de Rooij
Adri van Kempen
Tara Doremans
Birgit Voogd
Nathalie Prinse
Niels Willems

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

