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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,
In deze Smash geen proza van mijn kant, want de ruimte moeten
wij benutten en gebruiken voor de Algemene Ledenvergadering 03
maart a.s.
Zo dus ook weer de notulen van vorig jaar, bewaar deze Smash en
breng die mee, om gerichter je woordje te kunnen doen.
Deze donderdag is ook de wedstrijd Ajax-RKC om de KNVB beker,
mocht deze op TV uitgezonden worden, dan zullen wij er rekening
mee houden, hoe, dat hoor je nog wel.
De clubdag staat ook weer op de planning, 19 maart 2011, wederom
hopen wij op een groot aantal deelnemers voor de
clubkampioenschappen en feestgangers voor ons avondprogramma.
Het buffet staat dan weer klaar. Doe dus allen mee.

Groetjes, jullie voorzitter
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Agenda 2011
Febr.

Maart

03 kopij Smash 1
05 zaterdagjeugd naar de Overlaat
17 uitgave Smash 1
03 Algemene Ledenvergadering
19 Clubdag
26 zaterdagjeugd naar de Overlaat

April

02 zaterdagjeugd naar de Overlaat
09 zaterdagjeugd naar de Overlaat
17 Ouder-kind toernooi

Mei

12 kopij Smash 2
14 zaterdagjeugd naar de Overlaat
20-21-22 UNNA
26 uitgave Smash 2
28 zaterdagjeugd naar de Overlaat

Sept.

01
15

kopij Smash 3
uitgave Smash 3

Dec.

01
15

kopij Smash 4
uitgave Smash 4
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08.30-10.00 uur

08.30-10.00 uur
08.30-10.00 uur
08.30-10.00 uur

08.30-10.00 uur

08.30-10.00 uur

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING
DONDERDAG 03 maart 2011
(eerste verdieping) SPORTHAL DE SLAGEN
AANVANG 19.30 UUR
Op donderdag avond 03 maart a.s. zal om 19.30 uur in Sporthal
De Slagen, de Algemene Leden Vergadering plaats vinden van
BC F.S.T. Alle leden worden hartelijk uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. Na de vergadering is de sporthal weer open en
kan er badminton gespeeld worden door de senioren.
De Agenda van de A.L.V. is:
1.

Opening van de Voorzitter

2.

Notulen van de A.L.V. 18 februari 2010

3.

Verslag Algemene zaken

4.

Verslag jeugdzaken en technische zaken

5.

Verslag competitieleider

6.

Verslag penningmeester

7.

Kascontrole commissie

8.

Begroting 2011

9.

Verkiezingen
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Kascontrole Commissie:
Aftredend: Erik Kraneveld
Bestuur:
Penningmeester: Jos Verlaan
Aftredend en herkiesbaar
Jeugd- en Technische zaken: Stefan de Kloe
Aftredend en herkiesbaar
10.

Huldiging jubilaris

11.

Bestuursvoorstellen en mededelingen

12.

Rondvraag

13.

Sluiting
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

B.C. F.S.T.
donderdag 18 februari 2010

Aanwezig: Jan van Wees, Corry Terhorst, Stefan de Kloe, Jos Verlaan, A. v.d. Water, Maarten Damen,
Robin de Bruyn, Femke van Puijenbroek, Kees van Kuik, Jurgen Dumoulin, Kees de Kort, Diana de Rooy,
Willy Maas, Manon de Vos, Sanne de Vos, Bas Rombouts, Anouk de Vos, Juliëtte Bijnen, Marieke
Kneepkens, Marian de Louw, Renate de Negro, Tonny Soeterboek, Frank van Dun, Harald Weistra, Ad v.
Brunschot, Sheng van Dommelen, Kirsten Brust, Erik Pootas, Sander de Jongste, Saakje Sterk, Bertil van
Stigt, Jurgen Smits, Bert Streppel, Meindert Tand, Jan van Cromvoirt, Anton van Himbergen, Gerben van
Dijk, Lucia van Hassel, Chris van Hassel, Co Stolwijk, Anouk van Dijk, Louise Strijk, Dennis Pullens, Jan
v.d. Sande, Erwolt Pullens, Nico Vervoordeldonk, Dan Xu, Menno Kempff, Daphne v.d. Loo, Linda
Sterrenburg, Marja Broeks, Ronald Wingelaar.
Afgemeld met kennisgeving: Will ten Bosch, Carola Rzemienicki, Femke Hoffman, Peter de Bijl, Mari
Spikmans, Patrick Hultermans, Jack Vermeer, Syeni Dumoulin, Robert v. Dommelen, Erik Kraneveld.,

1. Opening van de Voorzitter
Nadat iedereen bij binnenkomst het presentieboek en een kaart voor
Will ten Bosch (i.v.m. heupoperatie) heeft getekend opent de
voorzitter om 19.45 u de vergadering en heet iedereen welkom.
In totaal zijn er 52 leden naar de jaarvergadering gekomen. Onze
dank hiervoor.
Korte terugblik. Clubdag 2009, Grote opkomst clubdag (80 pers.).
Jeugdkamp de Moer dit jaar zeer geslaagd mede door het mooie weer.
Op de laatste speeldag voor de grote vakantie de terugkerende
tapasavond, November de Waalwijkse badminton kampioenschappen,
en Sint Nicolaas bij de kinderen op bezoek. Verder in januari de
Nieuwjaarsborrels en voor de jeugd Nederland-België toernooi,
verder nog inloopochtenden en het ouder-kind toernooi. Naast de
bestuursvergaderingen nog menigmaal met de gemeente om de tafel
gezeten i.v.m. zaalhuur en bargebeuren.
Het bestuur en de vrijwilligers hadden ook dit jaar een druk jaar
achter de rug.
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2. Notulen van de ALV 05 maart 2009
De notulen van de ALV 2009 worden goedgekeurd.
3. Verslag Algemene zaken
In verband met de afwezigheid van bestuurslid Algemene zaken Will ten
Bosch, hebben we het verslag doorgelezen. Geen op- of aanmerkingen
Verslag goedgekeurd.
4. Verslag jeugdzaken en technische zaken
Stefan de Kloe, jeugd- en algemene zaken, geeft uitleg over het verslag.
Oproep aan leden voor begeleiders donderdagjeugd. Nieuwe zaterdag
jeugdtrainster Angela Galliart. Stefan dankt Bertil van Stigt voor de
opvang na vertrek van Leon Zwaans. Elly Jansen door blessure al een
tijdje niet aanwezig. Ook haar danken we hartelijk voor al de tijd die zij
aan onze jeugd tot nu toe heeft besteed.
Er is nog plaats op de dinsdagtraining in de Overlaat. Wie zich hiertoe
geroepen voelt kan zich opgeven bij Stefan. Iedereen is welkom. Bij
voldoende aanmeldingen is FST bereid om eventueel de trainingen na april
te laten doorlopen.
Bij de shirts die de club heeft uitgedeeld zijn ook t shirts en
trainingspakken in dezelfde kleurstelling verkrijgbaar.
www.badmintonsport.nl
Verslag jeugdzaken en technische zaken goedgekeurd.
5. Verslag competitieleider
Uitleg verslag door Stefan de Kloe, de competitieleider..
Dit jaar weer 2 teams kampioen FST 3 en H1. Applaus.
FST 2 is op 1 enkel puntje na 2e geworden. Jammer. Kijk voor alle
andere uitslagen op www.fstwaalwijk.nl
Verslag competitieleider goedgekeurd.
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6. Verslag penningmeester
Financieel overzicht 2009.
Uitleg en toelichting door Jos Verlaan, de penningmeester,
aan de vergadering. Verslag penningmeester goedgekeurd.
7. Kascontrole commissie
Uitleg kascontrole commissie door Sheng van Dommelen.
Sheng van Dommelen en Erik Kraneveld hebben de controle
uitgevoerd. Een punt voor verbetering vatbaar. De
penningmeester geeft hier gehoor aan.
Shuttels op tijd vernieuwen, aangeven bij Stefan. Ieder jaar
een probleem, we moeten hiervoor een oplossing zoeken. Oude,
echte slechte shuttles meteen weggooien en niet terug in de
koker. Misschien dan meer overzicht.
Verder steekproeven gedaan, de boekhouding zag er uitstekend,
keurig en overzichtelijk uit.
Verslag is opgemaakt en overhandigd.
8. Begroting 2010
Uitleg door Jos Verlaan,de penningmeester, hoe de begroting is
opgebouwd.
Begroting voor 2010 goedgekeurd.
PAUZE
9. Verkiezingen
Kascontrole Commissie:
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Sheng van Dommelen is aftredend. De voorzitter bedankt haar
voor de inzet.
Lucia van Hassel meldt zich hiervoor aan, waarvoor onze dank.
Aangenomen door de vergadering.
Kascommissie 2010: Erik Kraneveld en Lucia van Hassel.
Bestuur:
Aftredend en herkiesbaar: Voorzitter Jan van Wees.
Corry blijft nog aangezien er zich niemand anders heeft
aangemeld.
Aangenomen door de vergadering.
10.
Huldiging Jubilarissen
Diana de Rooy en Tonny Soeterboekzijn 25 jaar lid van FST
Waalwijk. Van harte gefeliciteerd. Ze ontvangen van de
voorzitter een speldje en een fles wijn. Foto’s worden gemaakt,
dus alles vastgelegd.
Tevens worden FST 3, Diana, Marian, Dan Xu, Kees en Mari en
het H1 team, Erwolt, Menno, Jan, Gerben en Rob gefeliciteerd
met hun kampioenschap. Ze ontvangen een mooie bos bloemen.
11.
Bestuursvoorstellen en mededelingen
Jan van Wees: Wij hebben als vereniging clubshirts uitgedeeld
en zouden daarom ook graag zien dat ze gedragen worden
tijdens competitie en toernooien. Het is de bedoeling dat wij als
één club de naam b.c. F.S.T. Waalwijk uitdragen.
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Unna komt weer naar Waalwijk. 23-24-25 april 2010, FST gaat
dit organiseren. Er hebben zich al 29 deelnemers uit Unna
gemeld en 5 uit Süderlügum. Co Stolwijk vraagt aan de
vergadering om hulp. Vrijwilligers die samen met Co, Corry, Jos
en Stefan de boel op poten te zetten. Na de vergadering komt
Co even langs om te toetsen. Natuurlijk ontvangen wij ook graag
inschrijvingen van onze FST leden. De inschrijfformulieren
komen binnenkort. Ook de andere verenigingen uit Waalwijk,
Sprang en Waspik worden hiervoor uitgenodigd.
Clubdag: clubkampioenschappen inschrijven bij Stefan de Kloe.
Clubavond: inschrijven bij Corry Terhorst.
Ophangsysteem: opnieuw vragen we de vergadering om zich aan
de regels te houden, eerst de ene baan volhangen en daarna pas
de volgende. Soms gaat dat goed, soms gaat dat fout.
Kamp 2010: 16-17 en 18 juli 2010. Ook dit jaar alweer een
bestemming gevonden. Een deel van de invulling is al af, dankzij
de grote inzet van Anouk de Vos en Kirsten Brust.
Rondvraag
Jurgen Dumoulin: De laatste tijd vergeten ze de tussenwanden
in de zaal gedeeltelijk te laten zakken.
Het bestuur: wij geven dit door.
Maarten Damen: waarom inschrijfgeld voor de
clubkampioenschappen, er zit toch genoeg in kas.
Bestuur: inschrijfgeld is een symbolisch bedrag om te weten wie
er komen, en die dan ook daadwerkelijk er zijn. Organisatorisch
anders niet te doen.
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Maarten Damen: kunnen we voor overdag dan ook
consumptiebonnen krijgen.
Bestuur: We bekijken wel nog hoeveel we er ’s avonds uitreiken.
Anouk de Vos: de kleedkamers zijn heel vuil, de deur van de
toilet kan niet dicht en de toilet stinkt, de roosters zitten vol
rommel.
Bestuur: Nemen we mee voor onze bijeenkomst met de sporthal
coördinatoren.
Anton van Himbergen: Op zaterdagochtend is er regelmatig
geen beheerder in de zaal. Die doet dan gewoon de hoofdingang
op slot. Mag dit?
Bestuur: Nemen we ook mee voor onze bijeenkomst met de
sporthal coördinatoren.
Menno Kempff: De vergadering is achterin slecht te verstaan.
Misschien een microfoon of ergens anders vergaderen.
Bestuur: Voor de volgende A.L.V. zullen we hier rekening mee
houden.
12.
Sluiting
De nieuwe voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid
en inbreng en sluit de vergadering.
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Verslag algemene zaken en ledenadministratie 2010
Ledenadministratie
De aanwas van leden was in 2010 lager dan in voorgaande jaren;
wij mochten 24 leden verwelkomen (16 junioren en 8 senioren) en
moesten van 29 (13 junioren en 16 senioren) afscheid nemen.
De redenen van opzegging waren ook nu weer in grote lijnen:
verhuizing, blessureleed, wijzigende interesses en tijdgebrek.
Van de 29 uitgetreden leden zag de lidmaatschapsduur er als
volgt uit:
 > 3 jaar lid
7
waarvan 5 senioren en 2 junioren
 3 jaar lid 5
waarvan 2 senioren en 3 junioren
 2 jaar lid 9
waarvan 4 senioren en 5 junioren
 1 jaar lid 5
waarvan 3 senioren en 2 junioren
 < 1 jaar lid
3
waarvan 2 senioren en 1 junior

Een







relatief groot aantal leden is langere tijd lid:
meer dan 39 jaar
 2 was 2
meer dan 30 jaar
 9 was 9
meer dan 20 jaar
 12
was 10
meer dan 10 jaar
 19
was 18
meer dan 5 jaar
 22
was 29
minder dan 5 jaar
 85 à 90

Algemene zaken
 In het verslagjaar zijn er wederom, in het kader van
noodzakelijke snelle berichtgeving, bij diverse gelegenheden
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mededelingen via de e-mail verzonden. De dekking is vrijwel
volledig; slechts een enkeling heeft geen mailadres.
In het verlengde hiervan komt het voornemen om het
clubblad geheel digitaal te maken, steeds dichterbij.
 Ook in 2010 heeft de FST-website, door het tonen van
voldoende informatie, een aantal nieuwe leden opgeleverd.
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Verslag van Jeugd- en technische zaken
Hallo allemaal,
Bij het schrijven van dit verslag vroeg ik me af wat ik de
voorgaande 5 jaar voor verslagen had geschreven, en wat er zoal
veranderd is.
Veel is het zelfde liedje: de zaterdagochtendjeugd die steeds
naar de Overlaat moet verhuizen omdat de Slagen niet vrij is, de
dinsdagtraining waar het aan het begin van het seizoen zo druk is
dat we te weinig banen hebben, en aan het eind van het seizoen er
soms banen leeg staan, de donderdagavond waarbij de
laddercompetitie ondanks de hernieuwing van Rob weer een stille
dood gestorven is, en de vaste tournooien als het Appelflappen- en
Unna-tournooi, de WK, onze eigen clubkampioenschappen, het
internationaal jeugdtournooi (NL-B) en het ouder- kind tournooi,
waar altijd wel een vaste kern aan mee doet.
Via de jaarlijkse sport-kennismaking en de
vriendjes/vriendinnetjesdag proberen wij meer kinderen aan te
trekken om zo de continuïteit van onze club op de langere termijn
te kunnen waarborgen.
Wat er de laatste jaren wel veranderd is, is voornamelijk de
jeugd-bezetting op de zaterdag en de donderdag. Deze bezetting
schuift bijna ieder jaar weer een andere kant op. Dit jaar is het
erg rustig op de zaterdag met maar 12 kinderen, waarbij we op de
donderdag het 3-voudige hebben !
Ook qua begeleiders is er wat veranderd. Op zaterdag hebben
Angela en ik hulp gekregen van Erwolt en Marcel (waarbij mijn
dank, heren). Op donderdag is Josefine gestopt, en geeft Anton
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nu de broodnodige hulp aan Cor en mij (ook hier mijn dank).
Natuurlijk is meer hulp van harte welkom !
Verder hebben wij nog een behoorlijk aantal club-polo’s op
voorraad. Mocht iemand nog behoefte hebben aan zo’n mooie polo,
dan kan hij/zij tegen betaling van €25,25 bij mij een polo komen
halen.
Als laatste viel het mij op dat mijn verslagen ieder jaar steeds
langer werden. Daarom laat ik het hier nu bij.
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Verslag van de competitieleider
Hallo allemaal,
We zijn weer aan het eind gekomen van competitieseizoen
2010/2011. Een seizoen met redelijk wat problemen. Gelukkig geen
blessures (waar ik van weet), maar wel een hoop afzeggingen van
jeugdspelers voor de competitie, en het weer dat weer voor wat
problemen heeft gezorgd.
Dit jaar hebben we weer 5 seniorenteams en 4 jeugdteams
ingeschreven voor de competitie.
Bij de junioren zijn veel teams opnieuw ingedeeld, met een aantal
nieuwe spelers. Nadat de indelingen klaar waren kreeg ik te horen
dat een aantal (goede) jeugdspelers toch geen competitie wilden
spelen (of wilden stoppen met badminton), waardoor ik overnieuw
kon beginnen met indelen. Omdat de klasse-aanvragen al lang
aangevraagd en verwerkt waren, was het moeilijk om nog
“gebalanceerde” teams te maken, met gevorderde en beginnende
spelers.
Gelukkig kon ik nog een paar kinderen charteren om de teams op
te vullen, zodat iedereen toch kon spelen. Behalve het meisjesteam dat ik heb teruggetrokken, omdat er geen poule gevormd kon
worden en wij een meisje te kort kwamen.
Zoals altijd is er een groot contrast bij de jeugdklasses, waarbij
beginnende teams het op moeten nemen tegen gevorderde teams
die zelfs bondstraining krijgen. Hier is helaas weinig tegen te
doen. Hierdoor zijn 3 teams in de onderste regionen van hun poule
geëindigd. Ik hoop dat zij zich hierdoor niet uit het veld laten
slaan en hier mentaal sterker uit komen.
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Daar heeft het U17-team geen last van, want zij zijn nog voor het
einde van de competitie al kampioen in hun poule geworden.
Gefeliciteerd Pascal, Nicky, Anne, Chastity en Yvet !

Bij de senioren zijn weinig problemen of uitspattingen te melden.
FST 1 en FST H1 hebben voor het eerst aan de veren shuttles
mogen ruiken, helaas zijn zij onderaan geëindigd. Toch balen als je
je wedstrijden vaak met 3-setters en verlengingen verliest. Dat
geeft geen goed beeld van de competitiviteit van deze 2 teams.
Verder is FST 2 4e geworden in een spannende poule. FST 3 heeft
ook nog kans om 4e te worden, met nog 2 inhaalwedstrijden te
spelen. FST 4 is 3e geworden in hun poule.
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Op internet is het leuk om de statistieken van jezelf, of van je
mee- en tegenspelers te bekijken. Dit kan via www.toernooi.nl
Dan wil ik iedereen, inclusief de invallers, bedanken voor hun inzet
van het afgelopen seizoen, en iedereen veel plezier toewensen in
het volgende.
Stefan de Kloe
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FST CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2011
Dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer zo ver. JULLIE
KUNNEN JE INSCHRIJVEN VOOR DE FSTCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2011.
Net als de voorafgaande jaren hebben we voor onze jeugdleden de
inschrijfdrempel laag kunnen houden. Zij kunnen namelijk
wederom GRATIS meedoen. Ook voor de senioren is het
inschrijfgeld zo laag mogelijk gehouden.
Wanneer en Waar :
in de Slagen

Zaterdag 19 maart van 9:00 tot 18:00 uur

Wat kost het : Jeugd gratis
Senioren 1 onderdeel € 3,50
Senioren 2 onderdelen € 5,50
Partners voor het damesdubbel, herendubbel en het gemengd
dubbel worden middels sterkte of loting bepaald. Je kunt je dus
niet inschrijven met een partner.
De organisatie hoopt dat er dit jaar wederom veel leden
meedoen aan de clubkampioenschappen en zij roept dan ook
alle leden op om zichzelf in te schrijven. Wij hopen dat het
wederom een gezellige dag wordt en wensen iedereen veel
speelplezier en succes.
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FST CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2011
Naam : ………………………………………………………………………………………..
O Jeugd
O Senior
Ik schijf in voor de volgende onderdelen:
Onderdeel

Enkel

Dubbel &
Mix

Recreatief-speler
Competitie-speler
De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 11 maart ingeleverd
zijn bij Stefan de Kloe. (je kunt het inschrijfformulier ook
inleveren aan de Stationsstraat 156 te Waalwijk)
Het inschrijfgeld dient bij inschrijving voldaan te worden.
Jeugd (tot 18)
:
gratis
Senioren :
1 onderdeel € 3,50
2 onderdelen € 5,50
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Ontmoeting UNNA en SÜDERLÜGUM in 2011
Wir nehmen als Wochenende 20 bis 22.05.2011 für das
Partnerschaftsturnier
Anreise ist Freitag 20.05.2011, ab 18.00 Uhr.
Treffpunkt ist wieder die Sporthalle Schulzentrum Süd.
Herderstraße 14, 59423 Unna.
Die Teilnehmerzahl von 29, aus einem Verein, gilt es zu toppen
;-))
Wobei wir uns natürlich über jeden Teilnehmer freuen. Ich weiß
ja selbst, dass es gar nicht so einfach ist, die Mitglieder zu
motivieren.
Weitere Unterlagen erhaltet ihr zeitnah.
Viele liebe Grüße
Dieter
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Dwars door Amerika voor het KiKa-fonds
Op 22 april 2011 vertrek ik naar Amerika om daar een lange
fietstocht te maken, de Trans America Trail. Een route tussen
beide kusten, van Virginia naar Oregon. In 1776 is in Virginia de
Onafhankelijkheidsverklaring getekend, waarna de pioniers naar
het Wilde Westen gingen. In 1976, bij het 200-jarig bestaan van
Amerika, heeft een groep van ca. 4000 fietsers de route van de
pioniers nog een keer overgedaan. Vervolgens is deze route in
stand gehouden door de Adventure CyclingAssociation. De totale
afstand is ca. 6800 km en ik heb 10 weken om dit ritje te maken.
Ik wil per dag ca. 110 km afleggen en overnachten doe ik in het
tentje wat ik bij me heb. Langs de route bevinden zich veel
kerken, scholen, feestzalen, gemeentehuizen en sportclubs waar
je kunt slapen. Tijdens zo’n rit kom je er achter dat je maar heel
weinig echt nodig hebt dan: eten, drinken en slapen. Dat heb ik
ervaren tijdens mijn andere tocht. In 2001 ben ik van Kaatsheuvel
naar Santiago de Compostela gefietst, een tocht van 2700 km.
Er zijn enkele flinke uitdagingen onderweg, 2 bergketens,
AppalachianMountains,
de RockyMountains,
Yellowstone Park, een
weg in de woestijn van
100 km zonder een
enkele bocht.
Via Internet heb ik nabij
het beginpunt een fiets
gekocht, een Trek 7.2
FX, voor de kenner een
hybride-fiets.
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Een fiets meenemen in het vliegtuig kost ca. 900 Euro en een
fiets daar kopen 500 Euro. Dus al geef ik de fiets weg, dan ben ik
nog goedkoper uit. Want mee terug naar huis nemen, is geen optie.
Ik vlieg via Chicago met een overstap op een binnenlandse vlucht
naar Newport News, dan een stukje fietsen en op het eindpunt in
Astoria (Oregon) weer een binnenlandse vlucht naar Chicago. Daar
is mijn vriendin, waarna we dan nog een weekje samen vakantie
hebben. Op 9 juli vliegen we weer terug naar Nederland.
Van deze reis hou ik een weblog bij op het navolgende adres:
www.ad1952.waarbenjij.nu. In het beginscherm staat links
onderaan een vakje met de tekst ‘Blijf op de hoogte’, als u daar uw
e-mailadres achterlaat dan krijgt u een mail op het moment dat ik
iets schrijf op deze site, zoals een reisverslag of een foto plaats.
Aan mijn tocht wil ik een goed doel verbinden, ik ga fietsen voor
het KiKa-fonds (Kinderen Kankervrij). Een organisatie die geld op
haalt om onderzoeken naar betere behandeling en genezingen van
kinderkanker financiert. Ik heb mijn actie aangemeld bij het Kikafonds (http://www.kika.nl/nieuwe-acties/dwars-door-Amerika2011.html).
Tijdens de clubdag staat er een grote spaarpot op de jury-tafel
waar u uw bijdrage voor het KiKa-fonds in kunt doen, als u dit
goede doel wilt steunen.
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Van Feest- en treurnietcommissie
Hallo FST-ers,
De meesten van jullie weten dat FST een feest- en treurniet
commissie heeft. Maar voor de nieuwelingen zal ik even uitleggen
wat dit precies inhoudt.
Wij worden door het bestuur ingezet als we ergens op
ziekenbezoek op kraamvisite moeten. Dus mocht je vader of
moeder worden, stuur dan een geboortekaartje naar het bestuur
en wellicht zie je ons op de beschuit met muisjes! En mocht je
geblesseerd of voor langere tijd uitgeschakeld zijn, meld dit dan
aan het bestuur. Mocht het nodig zijn dan komen wij je wat
opbeuren.
Mocht je iemand kennen die volgens jou een bezoek van de feesten treurniet nodig heeft, meld dit dan aan het bestuur.
Enne ... bruiloften vinden wij ook geweldig om te bezoeken!
groetjes van
Lucia van Hassel
Diana de Rooy
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Bezoek Feest –en Treurniet commissie
Op 19 januari ’s avonds werd ik blij verrast door de dames Lucia
van Hassel en diana de Rooy van onze commissie Feest en
Treurniet
Na het ontvangen van ’n heerlijke attentie,hebben we gezellig wat
bijgepraat over allerlei zaken,niet alleen de medische.
Reden van hun komst was de operatie bij mij van een dubbele
liesbreuk, waar ik 6 januari aan geholpen ben.
Vraag me niet hoe ik daar aan gekomen ben, ’n breuk
gebadmintont, of ‘n breuk gewerkt,wie zal het zeggen!
Belangrijk is dat het allemaal goed is gegaan,en weer aardig aan
het herstellen ben, nog even en mag weer voluit!
Tot slot wil ik zeggen dat het beslist geen straf was om de dames
op bezoek te hebben,dus FST’ers aarzel niet bij leuke en minder
leuke gelegenheden
Nogmaals dames bedankt
Nico Vervoordeldonk
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De pen aan ....... Marieke Kneepkens
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 Marieke 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.

Van Anouk Vos heb ik 'de pen' gekregen; voor mij een grote
verrassing! Meteen kwam bij mij de vraag, wat ga ik schrijven...
Allereerst zal ik beginnen met me voor te stellen. 28 jaar geleden
ben ik geboren in Weert, toen was mijn broer al 4 jaar en mijn zus
2 jaar. Na twee jaar is mijn broertje geboren en toen was de
familie Kneepkens compleet.
In 1986 zijn we naar Waalwijk verhuisd, vanwege het werk van
mijn vader. Daar woon ik nog steeds, sinds 4,5 jaar heb ik een
huisje voor mezelf wat me erg goed bevalt. Vroeger heb ik nog
in de buurt van Anouk, Manon en Sanne gewoond!
Mijn hele familie woont nog in Waalwijk, dat vind ik wel
erg gezellig. Mijn nichtje Janne is in november 2009 geboren en
de lieveling van de familie. Ik ben in ieder geval een trotse tante!
Vooral met eten schuif ik wel eens bij mijn ouders aan en
regelmatig worden er dagjes weg gepland met z'n 11-en. Ook gaan
we in maart samen een weekje de sneeuw opzoeken in Val Thorens,
skiën vind ik erg leuk, al doe ik dat niet meer zo vaak als vroeger.
In het najaar van 2008 heeft mijn vriendin Femke gevraagd of ik
zin had om mee te gaan naar een proefles badminton en sinds die
tijd heb ik het virus ook te pakken ;-)
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Voorheen heb ik ook getennist, fitness en gezwommen, maar ik
heb nooit een sport gevonden die ik echt leuk vond. Het badminton
bij mij gaat steeds beter en daardoor vind ik het ook steeds
leuker worden. Wie weet ga ik ooit nog meedoen aan de competitie
;-)
Dan is er nog de vraag, wat doe ik in het dagelijks leven... Ik heb
Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestudeerd, daarna ben ik
fulltime bij de Gamma gaan werken en een interne opleiding tot
assistent-bouwmarktmanager afgerond. Deze functie heb ik een
half jaar uitgevoerd, toen de hulpverlening/zorg toch weer begon
te kriebelen. Vandaar dat ik 3 jaar geleden de overstap heb
gemaakt naar het werken bij een kinderdagverblijf. Ik werk het
merendeel op kantoor als managerassistent en hou me bezig met
kwaliteit en beleid. Ook sta ik (momenteel) één middag op de
groep met kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar. Een erg
uitdagende en afwisselende baan die me heel goed bevalt!
Verder vind ik het erg leuk om te
shoppen en op stap te gaan met
vriendinnen, met mijn vriend op
vakantie te gaan (stedentrips) maar
daarentegen vind ik het
ook heerlijk ook de rust en stilte
opzoeken. In de sauna, bij de yoga of
gewoon thuis op de bank.
En het spannendste is nu.... wie ga ik
'de pen' overdragen voor de volgende
Smash? Ik heb stiekem op een donderdag eens op het bord staan
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kijken welke naam ik hier kon schrijven en het is
geworden.........Bert Streppel. Veel plezier en succes met de pen,
Bert!
Groetjes Marieke

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, Anouk de Vos en Marieke Kneepkens.
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F.S.T. FELICITEERT:
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

02-04
03-04
03-04
09-04
14-04
14-04
16-04
17-04
19-04
20-04
22-04
25-04
26-04

April
Gea Blom
Marco Brans
Remco Brans
Anton v. Himbergen
Erik Kraneveld
Harold Weistra
Linda Sterrenburg
Patrick Hultermans
Fred v. Beers
Gerben v. Dijk
Jan v. Cromvoirt
Frank v. Dun
Marco de Werd

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)

(S)
(J)
(J)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
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B.C. F.S.T MUTATIES
LEDENBESTAND
01.01.2011 t/m 01.03.2011

01-01
01-02
01-02
01-02
01-02
01-03

Laura de Louw
Frederique van Wees
Zhenwu Xu
Bertjan Vuijk
Eveline Vuijk
Michelle Vos

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

01-01
01-01
01-02
01-02
01-02
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Manou van Wijlen
Gijs Vermeer
Kiara Ophorst
Marco de Werd
Lisette Burgel

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

