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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
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:
Kevin van Dieën
Heistraat 152
5161 GK Sprang-Capelle
GSM: 06-27262925
email: competitie@fstwaalwijk.nl

CONTRIBUTIE :
MAAND-CONTRIBUTIE :

EXTRA TOESLAG:

BANKREKENING FST:

VANAF 1 januari 2015:
basiscontributie Senioren
€ 12,50
basiscontributie Junioren
€ 8,00
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,
Langzaam zien we de vakantieperiode naderen, de
donderdagavonden worden minder bezocht ook mede door het feit
dat de competitie alweer achter ons ligt. De zin en het moeten,
gaan er die laatste weken een beetje vanaf. Jammer, het is goed om
je ritme aan te houden.
Echter, alleen de laatste speelavond voor de vakantie is bijna
iedereen weer present om te genieten van de tappasavond. Heerlijk.
Als elk van jullie een nieuw lid weten te overtuigen om ook eens te
komen (eventueel iets mee te laten brengen) dan wordt het volle
bak en zien zij ook hoe gezellig zo’n samenzijn is.
Zoals jullie weten is dit spektakel in de grote kantine beneden, we
kunnen dan gebruik maken van ovens, koelkast en frituurpan.
Zorg ervoor dat we een heerlijke afsluiting van het seizoen hebben.
Over de huurperikelen met de gemeente kan ik helaas nog niets
mededelen. We hebben binnenkort een gesprek met de
verantwoordelijke wethouder en zullen hem confronteren met de
onzinnige besluiten van de gemeente.
We houden jullie op de hoogte.
De technische commissie is ook goed bezig. We zijn blij dat ze het
goed oppakken en zo de werkzaamheden van het bestuur verlichten
om er met z’n allen er een prachtige club van te maken.
Verder rest mij niets anders dan iedereen een zeer mooie en
gezellige vakantie toe te wensen, ook voor onze jeugd is er weer
een prachtig kamp georganiseerd en we wensen de organisatie
hiermee veel succes.
Jullie voorzitter
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Agenda 2015
Juli 04
10-12
16
16
Sep 01
03
05

Laatste jeugdtraining zaterdag de Zeine
Jeugdkamp
Laatste donderdag jeugdtraining en speelavond
senioren de Slagen
Tapasavond senioren
Eerste dinsdag training de Zeine
Eerste donderdag jeugdtraining en speelavond
senioren de Slagen
Eerste jeugdtraining de Zeine

----------------------------------------------------------------------------

Agenda 2016
Mrt 05

Clubkampioenschappen

April 02

Ouder – kind toernooi
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
B.C. F.S.T.
donderdag 26 februari 2015

Aanwezig: Jan van Wees, Jos Verlaan, Stefan de Kloe, Corry Terhorst, Will ten Bosch, Ad van
Kempen, Jay Ekkel, Harno van Delft, Daan Wijngaard, Renate de Negro, Kevin van Dieen, Bram
Kuysters, Nikki de Jong, Nicky Rosenbrand, Merel Kuysters, René Kuysters, Sander v.d. Hoek,
Maarten Daamen, M. Giesbers, Erwolt Pullens, Sheng Huang, Manon de Vos, Sanne de Vos, Juliette
Bijnen, Patrick Hultermans, Lonneke Arnold, Sander Hornes, Elo Martens, Marcel v.d. Laar, Nico
Vervoordeldonk, Louise Strijk, Dennis Pullens, Belinda van Sluisveld, Corine Tripaldelli, Gerben van
Dijk, Jurgen Dumoulin, Joan Peeters, Peggy Timmers, Anton van Himbergen
Afgemeld met kennisgeving, Meindert tand, Ronald Wingelaar, Daphne v.d. Loo, Co Stolwijk, Alex
v.d. Water, Menno Kempff, Mari Spikmans.

1.

Opening van de Voorzitter
Om 19.45 u opent de voorzitter de vergadering en heet
iedereen welkom. Onze excuses voor het parkeerprobleem.
Opkomst: 39 leden zijn aanwezig.

2.

Notulen van de ALV 20 maart 2014
De notulen worden per bladzijde van de Smash doorgenomen.
Er zij geen op- en/of aanmerkingen..
De notulen van de ALV 2014 worden goedgekeurd.

3.

Verslag Algemene zaken
Will ten Bosch vraagt aan de leden om wijzigingen van email
adressen op tijd door te geven.
Geen op- en/of aanmerkingen
Verslag Algemene zaken wordt goedgekeurd.
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4.

Verslag jeugdzaken en technische zaken
De zaterdagjeugd heeft het goed naar hun zin in de Zeine, ze
hebben nu eindelijk een vaste stek.
Verslag jeugdzaken en technische zaken goedgekeurd.

5.

Verslag competitieleider
Veel startproblemen met de zaalhuur.
U13 kampioen. Applaus voor Quinty, Farrah Iffa, Tymo en
Chairudin.
Stefan stopt als competitieleider. Kevin van Dieën neemt het
van hem over. competitie@fstwaalwijk.nl.
Voorzitter: We zijn een technische commissie aan het
opzetten. Begeleiders en trainers hebben zich hiervoor
aangemeld. Verder is het ook wenselijk dat er leden zijn die
zich willen aanmelden om een activiteit mede te ondersteunen.
Verslag competitieleider goedgekeurd.
Anton van Himbergen doet namens de midweekcompetitie ook
een woordje.
De midweekcompetitie bestaat uit 3 teams, de
thuiswedstrijden (1 team per keer) worden op donderdagavond
gespeeld. Vorig jaar waren 2 teams kampioen geworden. Dit
seizoen is nog niet afgelopen dus horen we van Anton de uitslag
nog wel.
Inschrijven voor het nieuwe seizoen is ook te vinden op onze
website.

6.

Verslag penningmeester
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Financieel overzicht 2014.
Verslag uitgedeeld en de penningmeester geeft uitleg en
toelichting op de gestelde vragen door de vergadering.
Verslag penningmeester goedgekeurd.
7.

Kascontrole commissie
Sander van de Hoek en Elo Martens hebben de controle
uitgevoerd.
Uitleg kascontrole commissie door Elo.
Diverse steekproeven gehouden, alles keurig en perfect in
orde. Goed werk geleverd.
De voorzitter dankt Sander en Elo voor hun inzet.
Verslag is opgemaakt en overhandigd.

8.

Begroting 2015
Uitleg door Jos Verlaan, de penningmeester, hoe de begroting
is opgebouwd.
Vraag van de vergadering in 2014, om een beleidsplan is dan
ook uitgevoerd, deze is op te vragen bij Jos voor diegene die
daar belangstelling voor hebben.
Forse huurverhoging voor sporthal de Slagen, hierop komen we
terug in agendapunt 10.
Begroting voor 2015 goedgekeurd.
Louise Strijk: We hebben geen clubdag meer met feest. Hoe
komt dat.
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Bestuur: Het blijkt dat als we dat iedere jaar organiseren het
animo terugloopt. Misschien eens in de 5 jaar doen.
Vraag van het bestuur aan de vergadering is: als er
vrijwilligers zijn die met een leuk plan komen om eventueel een
alternatief te organiseren dan staan wij hiervoor open.
Misschien weer een evenementencommissie in het leven
roepen.
Zijn er al leden aanwezig op de vergadering die zich hiervoor
geroepen voelen..
Het bestuur last een pauze is om de vergadering hierover te
laten beraden.
PAUZE
9.

Verkiezingen
Kascontrole Commissie:
Sander van de Hoek is aftredend.
Harno van Delft meldt zich aan, waarvoor onze dank.
Aangenomen door de vergadering.
Kascommissie 2015: Elo Martens en Harno van Delft.
Bestuur:
Aftredend en herkiesbaar: Algemene zaken Will ten Bosch
Aftredend en niet herkiesbaar: Secretaris Corry Terhorst.
Peggy Timmers heeft zich kandidaat gesteld.
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Aangenomen door de vergadering.
10. Bestuursvoorstellen en mededelingen
De Gemeente heeft een verhoging van ongeveer 36% berekent
voor sporthal de Slagen. Badmintonregeling noemen ze dat. In
sporthal de Slagen liggen 12 banen, gemiddeld 4 meer dan in de
andere hallen. We zouden in 2015 € 45,80 voor een uur moeten
betalen ook voor de Zeine, Nu hadden ze bedacht om dit
bedrag te delen door 9 = € 5,10. Betekent dat we voor de
Slagen 12 x € 5,10 = € 61,20 moeten gaan betalen.
We hebben een bezwaarschrift ingediend en een brief naar
Burgemeester Kleijngeld. We hebben hierop nog geen antwoord
gekregen. Wordt vervolgd dus.
Zodra we meer weten worden de leden hierover geïnformeerd.
Clubkampioenschappen 7 maart: inschrijven bij Stefan de
Kloe.
Na afloop is er de prijsuitreiking, een drankje en satéhapje.
Opening de Zeine: 2 mei 2015.
F.S.T. heeft een stand aangevraagd om onze vereniging te
promoten. Elo Martens gaat met nog enkele leden van F.S.T.
demonstratiewedstrijden geven (waarschijnlijk) samen met
High Speed. We proberen hiervoor ook de media te benaderen
en de leden krijgen de informatie via de mail.
Jeugdkamp: 10 t/m 12 juli 2015.
11. Rondvraag
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Erwolt: coaching voor de donderdagjeugd. Angela heeft
aangegeven dit wel te willen doen.
Bestuur: Iets voor de technische commissie om over te buigen.
Stefan: competitieformulier welke in Smash of op internet
staat voor 24 april inleveren of mailen naar competitieleider.
Sanne de Vos: zouden er ook veren shuttles tijdens de training
in de Zeine kunnen zijn.
Stefan: shuttles die niet goed meer zijn voor de competitie
gebruiken voor de training.
Harno: er is een alternatief om goedkopere shuttles te kopen
voor training.
Bestuur: in de technische commissie overleggen hoe dit op een
niet te dure manier is op te lossen.
12. Sluiting
De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en
inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur.
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Donderdag 16 Juli 2015 TAPAS avond voor de
senioren, in de bar beneden. De F.S.T. Traditie.
De laatste speelavond van FST voor de
vakantie. Ieder jaar weer een
succesformule. Dit betekent, genieten van
de culinaire hoogstandjes van onze leden.
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 kok in je boven komen, doe je
best, en daarna heeeeerlijk 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
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JEUGDKAMP 2015
Over enkele weken, in het weekend van 10
tot 12 juli gaan we weer op jeugdkamp. We
gaan dit jaar (weer) naar Westerhoven. Het
is een geweldig mooie locatie. Goede
slaapplaatsen, een groot speelveld op het
terrein en een bos op nog geen 100 meter van de boerderij.
Het thema van dit jaar is Zon, zee en strand.
We gaan met 31 personen op kamp. Het zal een druk maar gezellig
weekend worden.
De leiding heeft een aantal activiteiten en spellen uitgezocht. Wat
dit allemaal inhoudt, houden we nog geheim, maar we kunnen wel
vertellen dat het zijn leuke en uitdagende spellen zijn. Een aantal
daarvan spelen we op het veld en een aantal in het bos (vooral 's
avonds en 's nachts). Ook voor het eten, drinken en ontspanning
hebben wij gezorgd. Jullie zullen er geen spijt van hebben dat je
meegaat.
Mochten er nog kinderen zijn die toch ook nog meewillen gaan op
kamp, geef je dan zo spoedig mogelijk op bij Angela, Marcel of Jos.
De kosten zijn € 30,00. Dat is inclusief alles, dus slapen, eten,
drinken, vervoer en alle verdere bijkomende zaken.

19

20

Competitie 2015/2016
De meeste van jullie kennen mij waarschijnlijk al wel, maar voor de
mensen die mij nog niet kennen zal ik me even voorstellen. Mijn
naam is Kevin van Dieën ik ben 21 jaar en
een fanatiek
badmintonner bij BC F.S.T.. Verder studeer ik Logistics Engineering
aan de NHTV in Breda en ga ik naast badmintonnen graag
mountainbiken, wielrennen en wandelen. Dit jaar heb ik er een
nieuwe uitdaging bij gekregen het organiseren van de competitie
binnen BC F.S.T.. Hier ben ik, zoals jullie misschien wel gemerkt
hebben, al een tijdje mee bezig.
Ik zie het nieuwe seizoen met veel plezier tegemoet, zeker met de
successen die vorig jaar zijn geboekt door de teams. De teams zijn
ondertussen allemaal gemaakt en de trainingskampen kunnen dus
beginnen. Aankomend seizoen spelen er vier senioren teams in
verschillende klassen. Voor de junioren hebben we vijf teams
verdeeld over de verschillende jeugdklassen.
Hopelijk wordt het een seizoen met nog meer winnaars, geen
blessures, veel plezier en mooie partijen.
Met sportieve groeten,
Kevin van Dieën
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De pen aan ....... Jay Ekkel
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 Jay 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.

Martin, bedankt voor de pen. Na jaren in de hoop te zijn geweest
ooit iets te mogen schrijven voor de Smash is het nu eindelijk zo
ver!
Mijn naam is Jay, 32, jaar waarvan al 28 jaar aan de badminton! Dan
hebben we nu de intro wel gehad.
Iedereen heeft het wel eens meegemaakt denk ik.. Als wij zeggen
wat voor sport/hobby wij beoefenen dat bij het vallen van het
woord badminton mensen lachen en zeggen “ dat doe je toch op de
camping”….…
”voetbal toch ook” is meestal mijn eerste reactie!
In mijn geval gebeurt dat ook als mensen vragen wat voor werk ik
doe, en zeg, wij maken race games dan valt dat vaak onder het
motto van ”ooh wat schattig, kan ik dat op mijn telefoon ook
spelen?”….
Een leuke oplossing is om mensen eens uit te nodigen om het te
komen proberen. En dan niet om even een paar minuten te
badmintonnen buiten op de oprit, maar gewoon lekker een hele
avond aan de bak! Of gezellig eens langs te komen om bij mij op het
kantoor te racen in de simulator. Vaak krijgen de mensen een nieuw
22

respect of begrijpen ze net iets beters dat er iets meer komt
kijken bij wat wij graag doen!
Ik ben verzot op beide sporten. Ja ik vind gamen ook een sport, een
avond badmintonnen of enkele uren in simulator racen. Beiden
hebben voor mij hetzelfde resultaat, beiden zijn zowel fysiek als
mentaal zwaar, en de voldoening achter af is altijd lekker!
Ik werk voor een buitenlands game & simulatie studio,
gespecialiseerd in het simuleren van het racen van autos op circuit,
maar dan vanuit het comfort van thuis. Mede daardoor heb ik de
mazzel dat in mijn kantoor een race simulator staat! Groot scherm,
echte race stuur, mooie pedalen en gaan. Natuurlijk voor een race
gek als ik helemaal te gek natuurlijk!
Een paar uur racen in de simulator op volle snelheid, foutloos en in
gevecht met anderen zoals wij Max Verstappen nu zien doen elk
weekend is een flinke inspanning, vaak stap ik net zo moe, bezweet
en voldaan uit de simulator als na een avond badminton. Een goede
douche na het racen is meestal wel nodig!
Dus mocht je denken dat gamen iets voor kinderen is, kom een keer
in Den Bosch langs er ervaar eens wat gamen ook kan zijn!
Het wordt hoog tijd voor een ander om een mooi stukje te
schrijven, we hebben hem allemaal wel een keer gehoord in de zaal
of in de bar, maar wie schuilt er nu echt achter onze nieuwe
competitieleider……..Kevin Van Dieën!

23

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, Martin de Jong en Jay Ekkel.
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F.S.T. FELICITEERT:
2-6
5-6
6-6
8-6
12-6
13-6
15-6
16-6
16-6
20-6
25-6
27-6
27-6
29-6
30-6

Juni
Jan v.d. Sande
Martijn Nieuwenhuizen
Chairudin Tuarita
Aafke Tand
Remco Hesselberth
Maarten Damen
Marcel v.d. Laar
Adri van Kempen
Bram de Jong
Xuhong(Lucy) Lu
Ronald van Ravenstein
Josien Cooijmans
Willem Kant
Thymo Pullens
Mariëlle van Elderen

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

Juli
1-7
5-7
11-7
13-7
13-7
15-7
18-7
20-7
23-7
25-7
29-7

Dan Xu
Marianne van Leijden
Mike Korthout
Beaudine v.d. Water
William Hezemans
Ruud van Oudhuizen
Tom Wingelaar
Dani Netten
Patrick van Dongen
Romy van Dongen
Jay Ekkel

(S)
(S)
(J)
(J)
(S)
(S)
(J)
(J)
(S)
(J)
(S)
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2-8
5-8
6-8
7-8
7-8
11-8
14-8
15-8
16-8
20-8
22-8
23-8

Augustus
Co Stolwijk
Peggy Timmers
Anne de Bree
Lonneke de Been
Nikki de Jong
Kirsten Brust
Diana de Rooy
Puck van Elzelingen
Maikel Giesbers
Jan de Kuiper
Dick de Kievit
Niels van Mierlo

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

3-9
5-9
6-9
8-9
8-9
8-9
10-9
13-9
14-9
17-9
17-9
17-9
18-9
18-9
22-9
25-9
26-9

September
Nicky Rosenbrand
Chastity Verhoofstad
Dennis Pullens
Corine Tripaldelli
Juliëtte Bijnen
Liza Zwart
Rob Langermans
Alex v.d. Water
Elly Jansen
Willy Maas
Denise van Berkel
Yvet Opmeer
Erwolt Pullens
Yue-Lin v.d. Laar
Nikke Pol
Jos Verlaan
Louise Strijk

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

B.C. F.S.T MUTATIES
LEDENBESTAND
01.03.2015 t/m 01.07.2015

01-03
01-04
01-04
01-06
01-06
01-07

Erik van Wanrooij
Toine v.d. Wiel
Lysanne Ossewaarde
Benthe Schilders
Diederik van Himbergen
Jan de Koning

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

01-03
01-03
01-04
01-04
01-04
01-04
01-05
01-05
01-05
01-05
01-07
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Anne de Vries
Toine v.d. Wiel
Christian Staps
Remo de Jong
Jochem de Jong
Jan de Louw
Lonneke de Been
Nigel de Jong
Jaylan de Jong
Minsong(George) Zhang
Liza Zwart

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

!
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