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Pastoor Kuijpersstraat 26
5144 RJ Waalwijk
Tel. 0416-332679

GORDIJNEN

LAMINAAT EN PARKET
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ZONWERING EN NOG VEEL MEER

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
jvanwees@ziggo.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:

BANKREKENING FST:

VANAF 1 januari 2012:
basiscontributie Senioren
€ 12
basiscontributie Junioren
€ 7,75
dinsdagavondtraining en/of
seniorencompetitie
+ € 3,50
NL96RABO0134071824(Rabobank)
t.n.v.
B.C. - F.S.T.
Loonsevaert 57
5171 LL Kaatsheuvel

Het betalen van de contributie door middel van een

>>> AUTOMATISCHE INCASSO IS VERPLICHT <<<
De contributie wordt aan het begin van elke maand geïncasseerd.
Tevens zal eenmaal per jaar de bondscontributie
bij de leden in rekening worden gebracht.
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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)

Z

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

08:45 - 10:15 uur =

Z

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

= S

:Sporthal “De Zeine”

= Z

DINSDAG

Olympiaweg 12-a
5043 NA Waalwijk
Tel.: 0416-683456
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Van de Voorzitter
Hallo sportvrienden,
Corry moest mij er deze keer aan herinneren dat er nog een stukje
in de Smash moest komen van mijn hand.
Het was jullie misschien al opgevallen dat ik de laatste tijd iets
minder aanwezig was. Ik heb echter nogal wat onderzoeken achter
de rug, met als gevolg een hartkatheterisatie, daarna dotteren en
plaatsing van een stent. Het een en ander zat een beetje
dichtgeslibd. Met dit alles was ik al een week of 3 zoet, het
dotteren prima gelukt, wond mooi dicht, nog enkele weken en ik ben
weer een jonge vent.
Nu dus de badminton: de Sint is weer uit Spanje vertrokken en zal
de jeugd bezoeken in de nieuwe sporthal De Zeine.
Het jaar 2014 is al bijna weer ten einde, dus zijn er weer de
traditionele Nieuwjaarsborrels en gaan we op naar de Algemene
Ledenvergadering en onze clubdag. De uitnodigingen of datums voor
dit alles staan in deze Smash.
Hoe snel gaat de tijd!!!!!!!!
Rest mij nu niets anders meer, dan iedereen hele prettige
feestdagen te wensen.
Jullie voorzitter
Jan
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Agenda 2014
Nov.

16
29

Waalwijkse badm.kampioenschappen
Sint Nicolaas en zijn Pieten in sporthal de Zeine
om 10.00 uur

Dec.

25-26
30

Kerstmis (dus geen training)
Geen dinsdagtraining in de Zeine

Agenda 2015
Jan.

01
08
10

Nieuwjaarsdag (dus geen training)
Nieuwjaarsbijeenkomst 2015: Junioren vanaf
20.15 uur en senioren vanaf 22.15 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst 2015: zaterdagjeugd
vanaf 10.00 uur in sporthal de Zeine

Febr.

17
26

I.v.m. carnaval geen dinsdagtraining in de Zeine
Algemene Ledenvergadering

Maart

07
29

Clubkampioenschappen
Ouder – kind toernooi van 10.00 – 15.00 uur
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WELKOM WELKOM
Zaterdag 29 november a.s.
komen Sint Nicolaas en zijn Pieten
jullie weer bezoeken
van 10.00 tot 11.00 uur
in Sporthal De Zeine,
aan de Olympiaweg te Waalwijk
Alle zaterdag jeugdleden en
F.S.T. leden met kinderen of kleinkinderen tot 8 jaar.
Dit betekent dat al de zaterdag jeugdleden welkom zijn. Seniorenleden die
al papa of mama zijn mogen hun kind(eren) meebrengen. Ben je al opa of oma,
ook jullie kleinkind(eren) zijn welkom. Wel allemaal even opgeven op het
inschrijfformulier (zie bijlage), dus ook de zaterdag jeugdleden. Het zou niet
leuk zijn als de Sint en zijn Pieten te weinig cadeaus zouden inkopen en
zodoende kinderen teleur moet stellen.
Sinterklaas en zijn Pieten kunnen bijna niet wachten, deze keer vindt de Sint
het extra spannend, we mogen naar de nieuwe sporthal de Zeine. Verzinnen
jullie dit jaar eens iets leuks, een voordracht, dansje of muziek maken, het
zal de feestvreugde verhogen.
De training van de jeugd begint gewoon om 08:45 uur.
Wij vragen jullie daarom bijgaand inschrijfformulier in te vullen en uiterlijk
voor 10 november te mailen naar:
secretaris@fstwaalwijk.nl
Laten we de Sint en de Pieten weer verrassen met een grote opkomst.

De activiteitencommissie
Telefoon Corry: 0416-311302
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Gelieve dit formulier voor 10 november 2014
per email te verzenden naar: secretaris@fstwaalwijk.nl
Naam:
Leeftijd:
Jongen of meisje: ………………………………….
Wel / niet* ) aanwezig tijdens het bezoek van Sinterklaas op
zaterdag 29 november a.s.
*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Leuke weetjes over jullie zoon / dochter of kleinzoon /
kleindochter
1)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Nieuwjaarsborrel 2015
Elkaar een gelukkig en sportief 2015 wensen.
Het hoort er nu eenmaal bij. Gezellig samenzijn met
een hapje en een drankje.
We hebben de volgende tijden vastgelegd in het
sportcafé boven, om zo het nieuwe jaar goed te beginnen.
Donderdag-jeugd:
Senioren:

8 januari 2015 vanaf 20:15 uur.
8 januari 2015 vanaf 22:15 uur.

Er is natuurlijk wel gewoon badminton op die avond.
Zaterdagjeugd:

10 januari 2015 vanaf 10.00 uur.

Na de training, is er voor de zaterdagjeugd een gezellig samenzijn
in het sportcafé, dit jaar natuurlijk in hun nieuw onderkomen
sporthal de Zeine.

Tot dan.
Het Bestuur
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 februari 2015
Op donderdag 26-02-2015 vindt de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering plaats van b.c. F.S.T. Waalwijk.
Waar:
In Sporthal de Slagen, vergaderruimte boven.
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.
De agenda van de A.L.V. 2015 en de notulen van de A.L.V. 2014
ontvangen jullie via email.
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 melden bij het bestuur.
Het bestuur
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JEUGDKAMP 2015
Het lijkt nog ver weg maar de tijd gaat snel. Wij zijn inmiddels
al weer bezig met de organisatie van het jeugdkamp 2015 en we
hebben al nieuws over dit jeugdkamp.
We hebben namelijk al een boerderij gereserveerd. Welke
locatie het is houden we nog even geheim, maar het is een
fantastische plek.
Wij als organisatie hebben er ontzettend veel zin in en hopelijk
jullie ook.
Wat betreft de datum, hebben wij rekening gehouden met
examens, schoolonderzoeken, avondvierdaagse,
schoolverlaterskampen, proefwerkweken, enz. en hebben
gereserveerd van:
vrijdag 10 t/m zondag 12 juli 2015,
dat is één week voor de schoolvakantie.
Zet deze datum alvast in je agenda en houdt dit weekend vrij
voor het jeugdkamp van FST.
Begin volgend jaar horen jullie meer van ons.
Namens de kamp-organisatie,
Jos Verlaan (penningmeester)
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Jeugdkamp 2014
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De pen aan ....... Marcel van de Laar
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 Marcel 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.

Hallo,
Ik ben Marcel van de Laar. Dit keer heb ik de pen niet gekregen
maar heb zelf de pen opgepakt om mij even voor te stellen.
Inmiddels badminton ik al ongeveer 16 jaar. Hoe ben ik ooit bij de
badminton terechtgekomen? Voordat ik ging badmintonnen deed ik
niks aan sport. Ik had het idee, door mijn werkzaamheden (dag –en
nachtendienst) geen mogelijkheid was om te gaan sporten, totdat
de nieuwe buurman mij uitnodigde om een keer te gaan
badmintonnen. Vanaf dat moment was ik niet meer te stoppen. Ik
heb wel een jaar overgedaan om de fijne kneepjes van het
badmintonsport door te krijgen. De eerste vijf jaar heb ik bij de
Veermeppers te Kaatsheuvel gespeeld en daarna ben ik in Goirle
gaan spelen. Dit was een vrij kleine club met vele fanatieke
badmintonners. Toen er een aantal spelers wegging, was de
uitdaging voor een leuke sportieve badmintonavond minder
geworden. Dit was de reden voor mij om te zoeken naar een andere
leukere club om te spelen. Op die manier ben ik bij FST
terechtgekomen. Bij FST ben ik snel opgenomen door de leden. Wat
ik leuk vind aan FST is de gezelligheid in combinatie met genoeg
tegenstand en fanatiek badminton. De activiteiten zoals tapas
avond, fietstocht, clubdag en het jeugdkamp vind ik erg leuk.
Al 5 jaar geef ik de begeleiding voor de zaterdagtraining aan de
jeugdleden. Dit doe ik met veel plezier.
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Bij de club waren ook competitiemogelijkheden die me wel
aanspraken. Een tijdje heb ik dan ook regelmatig ingevallen bij
andere teams. Omdat dit toch wel een belasting in het weekend is,
ben ik twee jaar geleden met een team begonnen met de
midweekcompetitie. Dit speelt op een leuk niveau. Om te winnen
maar ook wel voor de gezelligheid achteraf. Voordeel hiervan is
door de weeks spelen en het weekend vrij voor de familie. Al met al
is badminton een fijne hobby van mij waarin ik mezelf lekker in
kwijt kan en zolang het kan nog lang zal blijven doen.
Aan roerend in een kopje koffie zit ik te denken aan wie de pen ik
ga geven……………….. Ja, van Martin de Jong zou ik wel eens wat
meer af wil weten. Succes Martin. 
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 en Marcel van de Laar.
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F.S.T. FELICITEERT:
Oktober
03-10
03-10
03-10
04-10
04-10
05-10
06-10
06-10
06-10
09-10
12-10
13-10
13-10
25-10
27-10

Martijn Klerks
Sue Ye
Bram Kuijsters
Ronald Winggelaar
Irene Bogers
Kevin van Dieën
Ton van Esdonk
Menno Kempff
Quinty Pullens
Brenda Timmermans
Ad van Kempen
Elo Martens
Jelle Kivits
Harno van Delft
Paul Overeem

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

01-12
02-12
01-12
11-12
11-12
13-12
19-12
21-12
21-12
23-12
25-12
26-12

November
01-11
10-11
12-11
15-11
16-11
19-11
25-11
29-11

Marco Welten
Marit de Rooij
Sander Ijpelaar
Claudia Cai
Bram Smeenk
Nico Vervoordeldonk
Lonneke Arnold
Joan Peeters

Marleen Montens
Hans v.d. Biggelaar
Jan van Wees
Dennis Hooijen
Matt Vugts
Saakje Sterk
Corry Terhorst
Daan Scholten
Maja Broeks
Meindert Tand
Olivia van Dommelen
Bas Rombouts

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

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

01-01
04-01
05-01
11-01
21-01
24-01
26-01
31-01
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Kees de Kort
Rosalie Damen
Remco Klerks
Theo Koolen
René Kuijsters
Carola Rzemieniecki
Jac Vermeer
Chris van Hassel

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

B.C. F.S.T MUTATIES
LEDENBESTAND
01.06.2014 t/m 01.11.2014

01-07
01-08
01-08
01-08
01-08
01-09
01-09
01-09
01-10
01-10
01-10
01-10
01-11

Anouk van Dijk
Anna Wingelaar
Finn Leenheers
Chimène v.d. Schans
Kirsten Leenheers
Linda Sterrenburg
Guido van Haren
Hossein Sarkeshikian
Marijke Maas
Mingsong Zhang
Anouk Severijns
Elke v.d. Heijden
Timo van Zanten

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

01-06
01-06
01-06
01-08
01-09
01-09
01-09
01-10
01-10
01-10
01-10
01-10
01-10
01-10
01-10
01-11
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Briseïs Richards
Rosalie Damen
Josien Cooijmans
Timo van Zanten
Mingsong Zhang
Junkai Zhang
Xuhong Lu
Bram de Jong
Lysanne Ossewaarde
Daan Scholten
Beaudine v.d. Water
Fenne Martens
Erik van Wanrooij
Jan de Koning
Nils Brouwer
Olivia van Dommelen

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

!
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