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Van de redactie
Ja ja, daar is hij dan. Waarschijnlijk had je het al wel gezien: De
SMASH heeft een “kleine” verandering ondergaan. Ik heb samen met
Nikki de Jong de SMASH voorzien van een makeover! En omdat de
buitenkant toch ook wel aan vervanging toe was, heeft Chastity
Verhoofstad een mooie nieuwe omslag ontworpen!
Doordat de SMASH nu voortaan in kleur verschijnt, willen we meer
gebruik maken van foto’s. Dus als je een stukje wilt schrijven, mag je
ook lekker los gaan met je fotocamera! Ook leuk bij de pen en het
jeugdjournaal om je verhaal op te leuken met wat foto’s.
Naast de opmaak zijn er ook een paar nieuwe onderdelen bij gekomen.
Zo is er voor de jeugd vanaf deze editie een jeugdplein met daarop elke
keer verschillende dingen voor de jeugd. Ook is er vraag en aanbod
nieuw. Heb je iets waar je vanaf wilt of wil je iets vragen? Stuur een
mail naar de redactie en we zetten het in de volgende editie!
Heb je verder nog tips om de SMASH nog leuker te maken, schroom
niet en spreek mij of Sheng aan en we nemen je idee mee voor de
volgende editie!
Voor nu: Veel lees plezier in de nieuwe SMASH.
De redactie,
Daan Vermeer
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Van de voorzitter
Raar. Een verrassing. Dat is het. Ik mag dit woordje elke keer in de
SMASH schrijven. Meestal weet ik niet wat er allemaal in komt te
staan. Daarom is het dat voor mij een gok. Een gok om te zorgen dat er
geen dubbele dingen in staan of dat er belangrijke zaken ontbreken.
Dit keer is het helemaal raar. Ik weet dat Daan Vermeer en Nikki de
Jong druk bezig zijn om ons clubblad eigentijdser te maken. Hoe het er
precies uit komt te zien, waar mijn artikel komt te staan, het is mij op
dit moment allemaal onduidelijk.
Vorig jaar hebben we als bestuur besloten om de SMASH wel te
handhaven. We vinden allemaal dat dit wat toevoegt in de communicatie
en de sfeer binnen de vereniging. Het communiceren via email, app,
facebook of de website, is vergeleken met een papieren blad veel
vluchtiger. Daarom blijft de SMASH gewoon.
In deze versie vind je veel stukken voor de algemene ledenvergadering
(ALV) van donderdag 1 maart: de agenda, het verslag van vorig jaar en
de verslagen van de bestuursleden en anderen over het jaar 2017.
Daarnaast leuke stukken over de nieuwjaarborrels, ons jubileumjaar en
diverse activiteiten die dit jaar op stapel staan. Het is een dikke
SMASH geworden (althans dat vermoeden heb ik). Veel leesplezier.
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Heb je bovendien nog tips of leuke ideeën voor de SMASH stuur ze
naar de redactie van de SMASH.
Anton van Himbergen
Voorzitter FST
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Wie doet wat
Het FST-bestuur
Voorzitter
Anton van Himbergen
06 55 84 73 98
voorzitter@fstwaalwijk.nl
Penningmeester
Jos Verlaan
0416 28 00 87
penningmeester@fstwaalwijk.nl
Secretaris
Nikki de Jong
06 40 96 00 93
secretaris@fstwaalwijk.nl
Jeugd- en technische zaken
Nicky Rosenbrand
06 48 52 10 98
jeugd@fstwaalwijk.nl
Algemene zaken & ledenadministratie
Will ten Bosch
0416 31 35 03
leden@fstwaalwijk.nl
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Overig
SMASH-redactie
Sheng Huang
06 44 17 55 49
sr.huang@home.nl
SMASH-redactie
Daan Vermeer
06 15 14 19 08
Vermeer.daan@gmail.com
Weekendcompetitieleider
Kevin van Dieën
06 27 26 29 25
competitie@fstwaalwijk.nl
Midweekcompetitieleider
Marcel van de Laar
06-53105888
midweekcompetitie@fstwaalwijk.nl
Webmaster
Gerben van dijk
Telefoonnummer
webmaster@fstwaalwijk.nl
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Belangrijke data
feb.

04

Waalwijkse Badmintonkampioenschappen

feb.

13

Geen badminton i.v.m. Carnaval

feb.

25

WWW

mrt.

01

Algemene Ledenvergadering in De Slagen

mrt.

17

Clubdag & Clubfeest (18+)

mrt.

24

Jubileum clubactiviteit

apr.

15

Invitatietoernooi

apr.

21

Vriendjes- en vriendinnetjes dag

apr.

24

Laatste dinsdagavond training

mei

10

Geen badminton i.v.m. Hemelvaartsdag

jun.

16

slotdag minicompetitie

jun.

22 t/m 24 Jeugdkamp F.S.T.

jun.

30

Laatste zaterdagochtend training voor de vakantie

jul.

05

Laatste donderdagavondtraining voor de vakantie &
Tapasavond voor de senioren
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4 januari Kick Off sporten na
school. FST was erbij!
Onze vereniging deed dit jaar voor het eerst mee aan de promotieactie
van de buurtsportcoaches in Waalwijk om sport onder de jeugd te
stimuleren: de Kick-off Sporten na school.
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Maar liefst 10 groepen met kinderen variërend van 5 tot 11 jaar konden
in sporthal de Slagen kennis maken met veel sporten, waaronder
badminton. In 20 minuten per groep hebben we met maar liefst 9
vrijwilligers van onze club veel kinderen kunnen interesseren voor onze
sport.
Op extra aandacht te krijgen hebben we bij onze stand in de hal van
sporthal de Slagen een wedstrijd gehouden. We hadden in een
doorzichtige bak heel veel shuttles gegooid (alles wat we in ons hok
konden vinden). Alle kinderen mochten het aantal raden. Maar liefst 44
kinderen hebben meegedaan aan deze wedstrijd. Het aantal was 225
stuks. Thijmen Widlak had met 221 de eerste prijs gewonnen: een
gratis badminton racket.
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2018 - FST 55 jaar jong!
We hebben een jubileum met onze vereniging. We bestaan maar liefst
55 jaar. Bij een huwelijk noemen ze dat een Smaragd jubileum. Of ze
dat voor verenigingen ook gebruiken weet ik niet.
In de eerste week van het nieuwe jaar hebben we met ons allen op 3
nieuwsjaarborrels het glas geheven en heerlijke jubileum-taart (dank je
wel, Marcel) gesmuld.
De jubileum-commissie onder leiding van Nicky Rosenbrand heeft nog
veel meer festiviteiten op de rol staan. Hou jullie email maar goed in de
gaten!
Op zaterdag 6 januari
hebben we alle mini’s
en kids aan een grote
tafel. Meer een
nieuwjaar ontbijt. Vind
je niet? Maar het was
wel gezellig. En zeker
lekker die taart!
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Onze jeugd van de
donderdagavond
proost met zijn
allen op het
jubileumjaar. Of
zoals de Duitsers
zeggen:
EIN PROSIT,
EIN PROSIT, DER
GEMÜTLICHKEIT!

De senioren op
donderdagvond
4 januari aan de borrel.
Met natuurlijk ook
borrelhapjes met dank
aan de gemeente.
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Uitnodiging ALV
Beste FST-ers,
Bij deze nodig ik jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering (ALV). Deze zal plaatsvinden op donderdag 1 maart 2018.
De ALV begint om 19:30 uur in sporthal ‘De Slagen”. Tijdens de ALV
wordt er geen badminton gespeeld. Na de vergadering is de sporthal
weer open en kan er weer badminton gespeeld worden door de senioren.
Namens het bestuur,
Nikki de Jong
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Agenda Algemene Leden Vergadering
Datum:

Donderdag 1 maart 2018

Locatie:

Sporthal ‘’de Slagen’’, eerste verdieping

Aanvang: 19:30 uur
Agendapunten:
1.

Opening van de voorzitter

2.

Notulen van de A.L.V 9 maart 2017

3.

Verslag algemene zaken

4.

Verslag jeugdzaken en technische zaken (inclusief TC)

5.

Verslag competitieleider weekend en midweek

6.

Verslag penningmeester

7.

Kascontrole commissie

8.

Begroting 2018

9.

Bestuursvoorstellen

10.

Bestuursverkiezingen
Will ten Bosch: niet herkiesbaar, bestuur heeft kandidaat.
Nikki de Jong: herkiesbaar

11.

Mededelingen

12.

Huldiging jubilarissen

17
ste

1 editie
55ste jaargang

Notulen ALV 2017
Algemene Ledenvergadering – 9 maart 2017
Aanwezigen: Jan van Wees, Corry Terhorst, Sheng Huang, Marcel van de Laar,
Stefan de Kloe, Rene Kuysters, Jos Verlaan, Nikki de Jong, Elo Martens, Micha
Timmermans, Will ten Bosch, Kevin van Dieën, Nicky Rosenbrand, Joan Peters, Jan
van der Sande, Renate de Negro, Corine Tripaldelli, Kirsten Burst, Maikel Gierberg,
Anton van Himbergen, Jan van Cromvoirt, Erik Kraneveld, Erwolt Pullens, Daan
Wijngaard, Danielle de Raden, Peggy Schouten, Dennis Hooijen, Dennis Pullens en
Louise Strijk.
Afwezig met kennisgeving: Nico Vervoordeeldonk, Daan Vermeer, Ronald Wingelaar,
Meidert Tand, Gerben van Dijk, Erik Jansen, Marian de Louw, Jan de Louw, Jay
Ekkel, Patrick van Dongen, Jac Vermeer, Nils Brouwer, Erik Pooters, Diana de Rooij
en Alex van de Water.

1.

Opening van de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 19:35u en heet iedereen van
harte welkom. Vanwege zieke zijn er veel afmeldingen voor de ALV. De
voorzitter kijkt terug op afgelopen jaar. Er heeft een wisseling in het
bestuur gevonden in de functie secretaris. Er is aandacht besteed aan
de website. We zijn gestart met het mini-badminton. We hebben veel
leuke dingen gedaan. Maar als keerzijde daarvan hebben we helaas van
twee leden afscheid moeten nemen: Maja Broeks - van Suijlekom en
William Hezemans. Het bestuur is aanwezig geweest bij beide
begrafenissen.
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2.

Notulen van de A.L.V 25 februari 2016

De notulen worden door de leden goedgekeurd.
3.

Verslag algemene zaken (Will)

Het ledenaantal is in 2016 afgenomen van 160 naar 142 leden. Normaal
zitten we rond de 150 leden. Het gaat nu weer wat beter met het aantal
leden. We zijn druk bezig met werven. Will en Marcel zijn naar een
masterclass over het werven van leden geweest. Hier hebben zij ideeën
opgedaan over het werven en handhaven. Een van de belangrijkste items
is kliekjesvorming, het gedurende de gehele avond spelen in een vaste
bezetting (met name bij senioren). Ieder lid heeft er een rol in om
daarop te letten en elkaar daarop te wijzen. Het bestuur gaat extra
mixavonden organiseren, om leden meer met elkaar te wisselen tijdens
het spelen. Mocht iemand nog ideeën hebben om kliekjesvorming tegen
te gaan, dan graag naar Will mailen.
4.

Verslag jeugdzaken en technische zaken (Stefan)

Jeugdzaken:
De opkomst bij de jeugd van de donderdagavond is erg wisselvallig. We
zijn begonnen om de registratie van aanwezig te verbeteren. Dan
kunnen we ook gericht acties en maatregelen definiëren (waaronder het
bellen van de ouders na enkele weken afwezigheid). Op dit moment
gebeurt het te vaak dat er te veel begeleiders zijn, omdat kinderen
zich niet duidelijk afmelden.
De zaterdagochtend heeft extra opvulling gekregen door de start van
het mini-badminton.
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Er wordt gevraagd of de jeugd weet dat zij zich af moeten melden. Dit
is in het begin van het seizoen wel aangegeven, maar moet misschien nog
een keer extra worden aangegeven. Dit moet compact naar de ouders en
de jeugd gecommuniceerd worden. Er zijn veel vrijwilligers die zich
inzetten voor het begeleiden van de jeugd. Stefan bedankt hen
hiervoor.
Technische zaken:
Er zijn nieuwe shuttle kokers voor aan het net, nieuwe telborden en
nieuwe telmappen. Op het moment dat alle telborden voor de Slagen
klaar zijn, gaan de nieuwe telmappen naar de Zeine. Daarnaast zijn er in
de Slagen nieuwe netten. Deze worden niet meer opgerold op een
haspel, maar zitten in een bak. Deze netten zullen niet gebruikt worden
door de scholen, maar alleen door badmintonclubs. Er wordt gevraagd of
die clubs hiervan op de hoogte zijn. Dit wordt nagevraagd.
Daarnaast organiseert de TC de clubdag, het ouder-kind toernooi en
het Langstraatjeugdtoernooi. Deze laatste twee vallen samen in 1
weekend, vanwege de wedstrijden van de mini-competitie.
De mini-competitie is een nieuwe uitbreiding. FST neemt hieraan deel
met drie teams. Op twee kinderen na spelen alle kinderen van de
zaterdagochtend hieraan mee en deze is in februari van start gegaan.
Veel ouders zijn betrokken. Er wordt gevraagd of er extra aandacht
besteed moet worden aan ouders hierbij te betrekken. Voor de
reguliere competitie is er een begeleidingsblad voor ouders. Marcel
krijgt deze van Kevin en zal checken of deze ook geschikt is voor de
mini-competitie.
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5.

Verslag (midweek en weekend) competitieleiders

Midweek (Marcel):
Laat van start, vanwege het verplaatsen van wedstrijden. Iedereen zit
in de middenmoot op dit moment. Er kan nog van alles gebeuren. De
formulieren voor het aanmelden voor de midweek competitie zijn
verstuurd.
Weekend (Kevin):
Uitgebreid verslag in de Smash. U-17 kampioen. FST 2 net niet, maar
volgend seizoen wel een aanvraag voor de derde klasse. Op 23 maart om
19:00u speelt U-13 hun kampioenswedstrijd in de Slagen. De
formulieren voor het aanmelden voor de weekend competitie zijn
verstuurd. Kevin hoopt op veel aanmeldingen.
6.

Verslag penningmeester (Jos)

De balans over 2016 wordt uitgedeeld aan de aanwezige leden. Jos loopt
het verslag door met de leden. De clubshirts voor de jeugd worden in
vier jaar afgeschreven. Jos doet het verzoek aan de leden dat als zij
acties bij bijv. de lokale supermarkt zien, dat zij dit doorgeven. Dan
kunnen we er ook aan meedoen. Volgend jaar doen we wederom mee aan
de Grote Clubactie. De kinderen worden nog beloond met een uitje van
afgelopen jaar. Elo vraagt dat er op tijd aan de kinderen verteld moet
worden dat ze loten gaan verkopen. Ze zijn vaak lid van meerdere clubs,
dus moeten voor meer clubs loten verkopen. Daarnaast moeten het geen
contante loten meer zijn.
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FST zat in twee stichtingen, waaronder een in de Overlaat. Er is
onverwacht toch weer geld overgemaakt naar de rekening van FST. Erik
Kraneveld zit in stichting SOBW en geeft aan dat er nog meer in de pot
zit voor FST, maar op welk termijn dit komt, is onbekend.
7.

Kascontrole commissie

De kascontrole is door Micha en Jac uitgevoerd. Alles was keurig op
orde en compleet. Er is niks gevonden wat niet klopte. Geen
tekortkomingen. De commissie is akkoord.
8.

Begroting 2017

Jos deelt de begroting voor 2017 uit. Deze begroting is gebaseerd op
een bestuursvoorstel om de contributie te verhogen en meer te
differentiëren. Het voorstel is; recreanten jeugd 9,50 competitie jeugd
10,50 senioren recreanten 15 en competitie 21.
Renate: de stap van 18,50 naar 21 Euro is erg groot.
Daarom wordt actief door de leden maatregelen bedacht, zoals:
Eric doet voorstel om de dinsdagavond minder te huren, bv 2/3. Het is
zonde om de zaal voor niks te huren. Als bestuur proberen we meer
mensen op de dinsdag te laten spelen. Dit door ook aan te bieden om vrij
te kunnen spelen. Maar hier is weinig animo voor.
Jan van Wees vraagt of de zaalhuur vanuit de gemeente omhoog is
gegaan. Dit is niet het geval. Er zit 1% verhoging op, meer niet.
Elo stelt voor om de training op dinsdagavond te vernieuwen. Mogelijk
een trainer die een groep extra kan motiveren om net dat stapje extra
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te doen. Het bestuur zal dat punt eens oppakken. Mogelijk iemand die
naast Cor de groep kan trainen. Het bestuur vraagt of de leden
geschikte mensen kennen voor seniorentraining.
Een andere optie die genoemd wordt om te besparen is de Smash. Jos
legt uit dat deze juist iets oplevert, door de advertenties die erin
staan. Daarnaast is de Smash belangrijk voor de jeugd.
Tevens wordt door de leden vragen gesteld bij de
vrijwilligersvergoeding. Hier heeft een sterke stijging plaats gevonden
de laatste jaren. Mogelijk dat hier een besparing op zit. Het bestuur
antwoordt dat deze vergoeding o.a. voor Angela en Cor is. Angela traint
tegenwoordig ook de donderdagavondjeugd. Hierdoor is de vergoeding
omhooggegaan. Daarnaast is dit afhankelijk van het aantal speeldagen in
een jaar, daardoor kan het bedrag per jaar wijzigen.
In zijn algemeenheid heeft het bestuur gepland om in de loop van 2017
het vrijwilligersbeleid opnieuw te bezien. Daar hoort ook de
vrijwilligersvergoeding bij.
De penningmeester Jos stelt ook voor om de Slagen op donderdag na
22:00u voor 2/3 deel te delen, maar 1x in de maand wel de hele zaal. Dit
zou een tactische set kunnen zijn. Als we deze maatregel en de
maatregel van 2/3 dinsdagavond en maar tot 1 april te huren dan kan de
contributieverhoging beperkt blijven tot 20 Euro i.p.v. 21 Euro.
Tevens wordt nog voorgesteld om de zaterdag in de vakanties minder te
huren. Erwolt geeft aan dat de opkomst van leden in de vakanties juist
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redelijk goed is. Vooral bij de jeugd wordt het signaal gegeven dat wij
de enige zijn die altijd open zijn. Dus dit niet wijzigen.
De discussie wordt afgesloten door het akkoord van de leden op het
voorstel van de voorzitter om de contributie te verhogen: recreanten
jeugd 9,50/ competitie jeugd 10,5 / senioren recreanten 15 en senioren
competitie 20. Bij dit voorstel hoort ook het besluit dat de zaalhuur op
dinsdag beperkt wordt tot 2/3 en donderdagavond vanaf 22 uur tot
2/3, behalve de eerste donderdag van de maand.
De begroting is na deze wijzigingen aangenomen.
9.

Bestuursvoorstellen

Duur zaalhuur en wijziging contributie is al besproken bij punt 8.
Sponsorcommissie:
Voor het Faute feest zijn veel sponsoren gevonden, maar we willen ons
liever richten op meer structurele sponsoren. Vandaar het voorstel om
een sponsorcommissie op te richten. Onder leiding van de
penningmeester (Jos) en twee commissieleden. De voorzitter vraagt of
er gegadigden zijn. Elo wil hier graag over meedenken. Hij is hier nu ook
al mee bezig met de telborden. Dennis Pullens zegt deelname hieraan te
overwegen en komt daar nog op terug.
Liquide middelen:
35.000 euro heeft voor 5 jaar vastgestaan tegen een mooi
rentepercentage. Dit bedrag komt nu vrij en staat op een rekening met
maar 0,15% rente. Er wordt gesproken over beleggen. De leden zijn het
met de penningmeester eens dat dit geen goed idee is. Besloten wordt

24
ste

1 editie
55ste jaargang

het voor nu gewoon op de bank te laten staan. Bij goede ideeën kan er in
gesprek worden gegaan met Jos.
HR:
Gezien het feit dat het aanpassen van de statuten 600 euro kost, is
ervoor gekozen om het Huiselijk Regelement aan te passen, zodat deze
actueel is. Een aantal wijzigingen zijn; soort leden aangepast en hoe we
dit interpreteren, omgaan met privacy, opzeggingstermijn
competitieleden, meer gebruik van clubtenue, sponsorbeleid, handboek
bestuur en commissie. De laatste twee zullen in de loop van 2017 nog
toegevoegd worden.
Een punt van aandacht is het clubtenue. De clubshirts voor de dames
zijn nog steeds te doorschijnend. Er is al een dikker shirt gebruikt. Jos
gaat hier nog een keer over in gesprek. Daarnaast wordt In het HR
genoemd dat het verplicht is deze shirts te dragen tijdens toernooien.
Hiermee worden toernooien van FST bedoeld, zodat we duidelijk
uitdragen dat we een club zijn. Buiten eigen toernooien kunnen we het
niet controleren, maar wordt het wel op prijs gesteld. Het HR wordt
goedgekeurd na deze wijziging.
10. Bestuursverkiezingen
Kascontrole:
Micha is aftredend en niet herkiesbaar. Erik Kraneveld stelt zich
kandidaat voor de komende twee jaar. Dit wordt door de vergadering
goed gekeurd.

25
ste

1 editie
55ste jaargang

Bestuur:
Jos is opnieuw herkiesbaar voor een periode van drie jaar. Niemand
maakt bezwaar, waarmee Jos weer is herkozen.
Stefan is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem
voor zijn inzet van de afgelopen 15 jaar. Het bestuur heeft in Nicky
Rosenbrand een kandidaat gevonden. Niemand maakt bezwaar, waarmee
Nicky is gekozen tot nieuw bestuurslid. Formeel zal het bestuur bij de
eerste vergadering de taakverdeling bespreken. Het is de verwachting
dat Nicky Rosenbrand ook Technische en Jeugdzaken op zich zal nemen.
11. Mededelingen
De voorzitter deelt mede dat de vernieuwde website online is. Hij is nog
niet helemaal compleet, maar de belangrijkste informatie staat er nu op
en dankt Gerben van Dijk hiervoor.
12. Huldiging jubilarissen
Dit jaar worden de 40 en 25-jarige gehuldigd. Vanaf dit jaar wordt ook
12,5 jaar als jubileum gevierd.
De 40-jarigen zijn: Co Stolwijk en Saakje Sterk.
De 25-jarigen: Dennis Pullens en William Mulders.
De leden die daarnaast minimaal 12,5 jaar lid zijn en gehuldigd zijn,
zijn: Erik Kraneveld (2005), Ronald Wingelaar (2006), Theo Koolen
(2006), Sanne de Vos (2007), Manon de Vos (2007), Corry Terhorst
(2008), Daphne van de Loo (2011), Jac Vermeer (2012), Jan van de
Sanden (2012), Juliëtte Bijnen (2012), Elly Jansen (2012), Lonneke
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Arnold (2013), Sheng Huang (2013), Chastity Verhoofstad (2014), Peggy
Schouten-Timmers (2014), Kirsten Brust (2015), Gerben van Dijk
(2015), Robin de Bruin (2016), Sander Hornes (2016), Ton van Esdonk
(2016) en Nicky Rosenbrand (2017).
De jubilarissen worden naar voren geroepen. Er worden oorkondes
gegeven aan de jubilarissen. Iedereen die tot nu toe een 12,5 jarig
jubileum heeft gehaald, ontvangt met terugwerkende kracht en
oorkonde. De voorzitter feliciteert iedereen met zijn of haar jubileum.
13. Rondvraag
Erwolt: ouders van jeugdleden geven aan dat er de laatste tijd veel emails worden gestuurd. Hierdoor zouden juist mails worden gemist. Het
bestuur stelt voor om de communicatie maximaal mogelijk te bundelen.
Het bestuur zal hiervoor met de jeugdbegeleiding afspraken maken.
Jan van Wees: Na de bestuurswisseling zit er nu een stel in het
bestuur, is daarover nagedacht hoe dat moet werken. De voorzitter
bevestigt dat hierover is nagedacht en dat het gesprek erover is
geweest. De leden kunnen ervanuit gaan dat alle bestuursleden ieders
zijn/haar eigen mening zullen hebben en uitdragen.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:32u en bedankt de leden voor
hun komst.
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Jeugd- & Technische zaken
Jeugdzaken
Sinds kort maken we bij de jeugdtrainingen gebruik van jeugdmappen
voor de Zeine en de Slagen. De presentielijst en belangrijke informatie
van kinderen zijn gebundeld in een map. Dit is een aanvulling op de
presentielijst waar we vorig jaar mee gestart zijn. Deze map helpt de
trainers en begeleiders. Wanneer een kind zich niet goed voelt, kunnen
wij ouders inschakelen. In deze map bevinden zich ook
trainingsschema’s.
De badminton clinics op scholen zijn weer een succes. Door deze clinics
hebben we enkele nieuwe jeugdleden mogen ontvangen. Dit jaar gaan we
hier voorlopig mee door.
De zaterdagochtend jeugd die dit jaar competitie speelde, mocht dit
jaar ook mee doen op de donderdag avond jeugdtraining. Vanaf dit jaar
mogen ook de oudere jeugdleden vanaf 15 jaar op de dinsdag komen
trainen.
De Mini’s (4-7 jaar) bestond op 13 januari jl. een jaartje. Hiervoor
hadden we een succesvolle inloopochtend. Het was een gezellige
ochtend met een mooi aantal nieuw kinderen die een kijkje kwamen
nemen.
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Technische zaken
Sinds vorig jaar hebben wij onze eigen netten. Deze netten worden niet
meer gebruikt door de scholen. Alleen de badmintonverenigingen maken
gebruik van deze netten. Hoe we met deze netten omgaan vind je op de
omschrijving op de bakken waar deze ingaan. We hebben tegenwoordig
voor in Sporthal de Slagen telborden. De telmappen gebruiken we alleen
nog in Sporthal de Zeine.
Het ouder-kind toernooi gaat dit jaar een ander jasje krijgen. Hoe we
het gaan doen, houden we nog even geheim. Het Langstraattoernooi zal
dit jaar ook weer plaatsvinden. Onze clubdag zal dit jaar plaatsvinden
op 17 maart. Heb je jezelf hiervoor nog niet aangemeld doe het snel.
Wij sluiten voor de senioren deze clubdag af met een clubfeest.
Dit jaar zal een van onze competitieleiders het stokje doorgeven. De
regiocompetitie gaat vanaf dit jaar iemand anders doen dan Kevin van
Dieën. Kirsten van de Ven zal het dit jaar overnemen. Kevin van Dieën
zal Kirsten hiermee dit jaar nog helpen. Marcel blijft dit jaar de mini en
mid-week competitie doen.
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FST Open Huis voor de jeugd
Met man en macht (maar zeker ook
vrouwen) hebben we onze tweede
inloop voor de Waalwijkse jeugd
gehouden op zaterdag 13 januari.
Vorig jaar zijn we er mee begonnen.
Toen maakten we een start met de
badminton voor mini’s, kinderen
tussen 4 en 7 jaar. Inmiddels zijn
we een jaar verder. We vonden het
weer een mooi moment (zo aan het
begin van een nieuw jaar) om de
Waalwijkse jeugd weer de sportzaal in
te krijgen. Vele sporten liggen in de
winter stil, zoals voetbal, hockey en
atletiek. Dus waarom dan niet lekker
gaan badminton spelen.
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In het bijgevoegde krantartikel
(met dank aan Erwolt) staat
beschreven hoe deze dag was
verlopen. Ook op deze dag
hebben weer veel vrijwilligers
zich ingespannen om dit
mogelijk te maken. Ook vanuit
de oudere jeugd hebben Adri
en Kiara fantastisch geholpen.
Allemaal bedankt daarvoor.
Het was een echt feest. Een enorme
fijn sfeer.
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Badminton spreekbeurt
Wie heeft er nu nog nooit een spreekbeurt over badminton gehouden?
Iedereen die badminton een leuk spelletje vindt, moet dat toch doen!
Zo kregen wij van onze mini’s de vraag over een spreekbeurt. Enkele
jaren geleden had de badmintonbond een basis spreekbeurt pakket.
Dat was vroeger. Dat is niet meer. Daarom hebben we als FST een
basis spreekbeurt samengesteld: met leuke foto’s en linkjes naar het
internet. Met de Digi-borden op school is het geven van een
spreekbeurt een fluitje van een cent.
Naast deze presentatie die je zo van de website kan plukken, hebben
we ook nog materialen die je op je spreekbeurt kan uitdelen of laten
zien. Dat moet je gewoon even aan je begeleider of trainer vragen.
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Inschrijf formulier clubdag

Dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer
zo ver. JULLIE KUNNEN JE INSCHRIJVEN
VOOR DE FST-CLUBDAG. We willen er een
gezellige dag van maken waarbij plezier voorop
staat. Op deze dag zullen singels, dubbels en mixen
worden gespeeld. De dubbels en mixen zullen in een vorm zijn dat
iedereen hier leuke wedstrijden heeft en even veel kans maakt op de titel
‘’Mix/Dubbel kampioen BC F.S.T. 2018’’. Tevens is er na afloop van de deze
waanzinnige dag een geweldig clubfeest (vanaf 18 jaar). Waar jullie na
alle inspanning van de clubdag nog even helemaal los kunnen gaan op de
muziek. Verdere informatie hierover volgt via de feestcommissie.
Wanneer en Waar:
Zaterdag 17 maart van 9:00 tot 18:00 uur in de Slagen
De kosten van de clubdag zijn dit jaar als volgt:
Jeugd
€ 2,50
Senioren 1 onderdeel
€ 4,00
Senioren 2 onderdelen
€ 7,50
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Verdere informatie is te vinden op het inschrijf formulier onder aan de
pagina.
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 toernooi commissie hoopt er op dat wij samen met jullie er een
super gezellige dag van kunnen maken. En dat er zo veel mogelijk
leden zichzelf inschrijven voor onze geweldige clubdag. Jij wil toch
ook kans maken op die geweldige titel van ''Mix/Dubbel kampioen BC
F.S.T. 2018’’.
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FST CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Naam : ………………………………………………………………………………………..
O Jeugd
O Senior
Ik schijf in voor de volgende onderdelen:
Onderdeel

Enkel

Dubbel &
Mix

Recreatief-speler
Competitie-speler
De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 24 februari ingeleverd zijn
bij Kevin van Dieën. (je kunt het inschrijfformulier ook inleveren via
competitie@fstwaalwijk.nl)
Het inschrijfgeld dient bij inschrijving/of op de wedstrijddag gepast
voldaan te worden.
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Regels voor Senioren
We denken natuurlijk dat alleen kinderen regels moeten leren en
onthouden. Ook onze senioren hebben op de donderdagavond spelregels.
Deze zijn nodig om iedereen in gelijke mate te kunnen laten
badmintonnen.
We hebben deze regels wel op het bord hangen, maar kunnen begrijpen
dat deze niet bij iedereen goed bekend is. Laten we beginnen met 3
regels.

2 Sets:

Kaartje:

Aansluiten

bij drukke avonden

Ieder heeft een kaartje.

Bij het ophangen van je

worden maximaal 2 sets

De kaartjes worden

kaartje zorg je ervoor

per partij gespeeld. Een

tijdens het spelen van de

dat zoveel mogelijk wordt

drukke avond is als er

partij mee naar de baan

aangesloten wordt met de

meerdere mensen aan de

genomen.

voorgaande partij. Dit

kant zitten te wachten.

betekent dat je de lege
plaatsen zoveel mogelijk
probeert op te vullen.

Ben je benieuwd wat de andere 5 regels zijn? Kijk dan aan de
rechterkant van het (verrijdbare) bord in de Slagen?
Heb je vragen over de regels? Dan kan je altijd iemand van het bestuur
raadplegen. Succes ermee!
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Sponsor, ook jij kent er wel een!
In januari zijn we gestart met onze sponsoractie. We willen dat de
badminton bij FST aantrekkelijk en toegankelijk blijft voor iedereen.
Met acceptabele kosten en leuke activiteiten.
We vragen aan jullie om in jouw kennissenkring ondernemers te polsen
voor sponsoring van onze vereniging. Hierbij kan je denken aan
advertenties in de SMASH en op de website, sponsoring van kleding,
toernooi-prijzen of evenementen. Sponsoring kan al vanaf €50 per jaar.
We hebben een compleet sponsorpakket, een beschrijving met alle
mogelijkheden, beschikbaar. Deze hebben we in de zaal liggen, maar je
kan ze ook opvragen bij penningmeester@fstwaalwijk.nl
Wanneer je iemand gevonden hebt die
geïnteresseerd is, vraag dan zijn/haar
contactgegevens. Namens het FST-bestuur zal
de penningmeester vervolgens contact leggen en
verdere afspraken maken.
Namens het bestuur,
Anton van Himbergen en Jos Verlaan
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Vraag & Aanbod
In deze rubriek kunnen jullie (en jouw familie) producten aanbieden die
ze niet meer gebruiken en zonde is om ze weg te gooien. Maar kunnen
jullie ook een vraag stellen als je iets nodig hebt.
Metalen
(kook)boekstandaard:

€ 8,Adverteerder: Anton van
Himbergen
4 roze tafelpoten van IKEA.
Alle 4 samen:

€ 8,-
Adverteerder: Anton van
Himbergen
Basketbalring met netje:

€ 5,Adverteerder: Anton van
Himbergen
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Meisjesfiets (26inch wielen)
geschikt voor meisjes
tussen 8 en 11 jaar:

 € 40,Adverteerder: Anton van
Himbergen

Autolak flacon uit de mooie
jaren 70/80!

€ 3,Adverteerder: Anton van
Himbergen
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De pen
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 Renate de pen en dus het woord. Zij geeft op zijn beurt
de pen weer door aan een ander FST-lid. Deze mag dan in de volgende SMASH een
stukje schrijven.

De pen aan ....... Renate Zijlstra
Hallo,
Nu is het mijn beurt om een stukje over
mezelf te schrijven.
Ik ben Renate Zijlstra, 43 jaar en al 18
getrouwd met een Fries.
Samen hebben we een zoontje van 8 jaar,
Stijn Zijlstra.
Oorspronkelijk kom ik niet uit Brabant,
want ik ben een echte kaaskop.
Ben geboren in Gouda maar sinds mijn
derde jaar woon ik hier in Brabant. Heb Ongeveer 20 jaar in Breda
gewoond en een paar jaartjes in Dongen en Tilburg.
Sinds 2009 woon ik in Waalwijk in landgoed Driessen, lekker dichtbij de
slagen. Zo’n drie jaar geleden besloot ik weer te gaan badmintonnen, bij
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de badmintonclub de Zidewinde. Daar heb ik ongeveer 2 jaar gespeeld
en leerde Kristel Kerkhofs kennen.
Bij de Zidewinde was de zaal stukken kleiner en speelde je vaak met
dezelfde mensen. Er werd vaak voor de lol gespeeld en bij FST krijg je
meer en betere training.
Een aantal FST-ers kende ik al van de competitie, omdat ik zondags
altijd moest invallen bij de Zidewinde.
Uiteindelijk heb ik toen de overstap gemaakt om naar FST te gaan in
april 2017, was daarom ook net te laat om me voor de competitie in te
schrijven. Maar volgend jaar ben ik van plan om me voor de competitie in
te schrijven!
Met de trainingen op de dinsdagavond probeer ik mijn zwakke punten te
verbeteren en daarnaast te zwemmen om mijn conditie op peil te
houden.
Daarnaast werk ik sinds 1997 voor defensie bij de luchtmacht.
Momenteel werk ik op de vliegbasis Gilze Rijen, waar ik instructeur ben
het 299 squadron in een leerdock. We leiden daar aankomende vliegtuig
monteurs op. De aankomende vliegtuig monteurs zijn Veva en ROC
leerlingen uit verschillende delen van Nederland. Ze krijgen
verschillende opdrachten om uit te voeren op verschillende helikopters.
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In het leerdock staan helikopters die niet meer luchtwaardig zijn, zoals
de Bolkow, Alouette en Lynx (deze helikopters vliegen niet meer ). Ze
leren veilig en gedisciplineerd omgaan met helikopters en zelfstandig te
werken.
Zo ook samenwerken met elkaar en
troubleshooten, zowel op mechanisch
als hydraulisch en op elektronisch
vlak.
Bij de luchtmacht hebben we ook
badminton kampioenschappen, zie
bijgevoegde foto.
Mijn hobby’s zijn skiën het liefst in
Oostenrijk, motor rijden,
fotograferen , zwemmen en natuurlijk
badmintonnen. En soms help ik mee met de scouting waar mijn zoontje
bij zit.
Hopelijk kan ik over een tijdje op de dinsdagavond weer mee trainen,
maar voorlopig, zit ik nog in het Olympiabad met mijn zoontje want die
oefent dan voor zijn zwemdiploma.
Dit was wel een klein stukje van mijn verhaal en hierbij draag ik de pen
over aan Daan Vermeer.
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Die moest lachen toen ik van Kristel Kerkhofs hoorde dat ik de pen
kreeg, dus wie het laatst lacht........
Dan kan Daan nog iets schrijven over het leukste pretpark hier in
Kaatsheuvel.
De sportieve groetjes,
Renate Zijlstra.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Degene die de pen al hebben mogen vasthouden zijn:
Meindert Tand, Will 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,
Marcel van de Laar, Martin de Jong, Jay Ekkel, Kevin van Dieën, Belinda van Sluisvel, Corine
Tripaldelli, Renate de Negro, Hetty Dekkers, Ronald van Loon en Renate Zijlstra.
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Jeugdkamp 2018
We hebben weer meer nieuws over
het jeugdkamp 2017.
De datum was reeds bekend:
22 t/m 24 juni,
Ook de locatie was al bekend:
De Hoge Distel in Helvoirt.
We kunnen nu ook het thema
bekend maken:

“Reis rond de wereld’.
We gaan tijdens dit weekend een aantal
verschillende landen aandoen.
Het belooft een schitterende reis te worden met allerlei verschillende
verrassingen. (deze blijven natuurlijk nog wel even geheim)
Zorg dus dat je er bij bent in juni en geef je op voor deze wereldreis.
Vanaf half februari worden de inschrijfformulieren aan jullie
uitgedeeld tijdens de trainingsavonden.
Ben je 7 jaar of ouder, dan mag je mee op ons kamp.
Namens de kamp-organisatie,
Jos Verlaan (penningmeester)
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Het FST-jeugdjournaal
In deze regelmatig terugkerende rubriek, krijgen twee FST-jeugdleden het woord.
Zij schrijven wat over zichzelf of over de badminton of gewoon een (te)gek
onderwerp.

Heyy ik ben Roos van Drongelen,
en ik ben 12 jaar oud ik woon in Waalwijk samen met
mijn moeder.
Ik zit in groep 8 en ik zit al bijna een en een half jaar
op badminton.
Ik train op de donderdag en zaterdag en ik vind het
heel erg leuk.
Mijn favo eten is pizza.
Mijn favo vak op school is gym.
Mijn favo serie is Riverdale.
Mijn hobby’s zijn chillen, schoppen en muziek
luisteren.
Mijn favo nummer is 4/5 en Blow It Al.
Ik geef de pen door aan Mirthe Klijn!

------Degene die de pen al hebben mogen vasthouden zijn: ----Briseis Richards, Thymo Pullens, Fenne Martens, Bram de Jong,
Olivia van Dommelen, Menno Keur, Fenna Rutten, Martijn Klerks,
Anne de Vries, Meike de Negro, Mirthe Klijn, Hugo van der
Sangen, Tim van Schijndel en Roos van Drongelen.
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Zoek de Shuttles
In Waalwijk liggen er nog steeds enkele shuttles verstopt! Deze
zoektocht is voor iedereen!
Vind jij een van deze shuttles dan ontvang je een leuk prijsjes.
Kun jij ze vinden?
HINT #1

Meer hints volgen later dit jaar.
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Het jeugdplein
Deze rubriek is nieuw in de SMASH. In elke editie worden hier enkele leuke activiteiten
toegevoegd voor de jeugd, zoals een kleurplaat, rebus of zoek de verschillen.
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In elke Smash komt een opdracht te staan waarmee je punten kan verdienen. Los
onderstaande rebus op en stuur je antwoord in naar secretaris@fstwaalwijk.nl. Als je het
juiste antwoord vindt, krijg je punten. Degene die aan het einde van het jaar de meeste
punten heeft, krijgt een leuke prijs!

Sudoku!!!
Sommige van jullie hadden hem waarschijnlijk al wel herkend. De allereerste puzzel
waarmee punten te verdienen zijn is een Sudoku. Deze Japanse puzzel is ingedeeld
met allemaal hokjes. In de kleinste hokjes moeten allemaal nummertjes komen te
staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9. In elk blok van 9 moeten alle nummers voorkomen en
ook mogen er in elke rij zowel horizontaal als verticaal alle 9 nummers maar één
keer voorkomen.
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Klassement
1e
2e
3e
4e
5e
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Verjaardagskalender

FST Feliciteert:
Februari
1
5

Daniëlla de Raden
Sander de Jongste

4
8

Menno Keur
Farah Iffa

6
9

Micha Timmermans
Krista Lub

12 Dimion van Venrooij
14 Shewit Abehalem

16 Christian Staps
17 Will ten Bosch
26 Sheng Huang
27 Martin Dekkers

Maart
2

Pascal Kipping

5

Lars van der Pol

3
9

Renata Cooijmans
Imke Nordmeijer

10 Tom Spaans
17 Jens Brouwer

14 Belinde Sluisveld
15 Renate de Negro

21 Briseïs Richards
27 Bleona Gashi

30 Nils Brouwer

29 Eline Streppel
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30 Erik van de Leur

29 Jaylan de Jong

31 Erik Pooters

30 Brikena Gashi

April
9 Anton van Himbergen
13 Hetty Dekkers

3 Benthe-Sam Tensink
10 Mirthe Klijn

13 Kristel Kerkhofs
14 Erik Kraneveld
17 Patrick Hultermans

20 Meike de Negro
21 Suus van Elzelingen

20 Gerben van Dijk
22 Jan van Cromvoirt
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Mutaties ledenbestand
11 november 2017 – 1 februari 2018
FST verwelkomt alle nieuwe leden:
Junioren

Senioren

Brikena Gashi

Gerlach Hendrix

Bleona Gashi

Tamara van Rossum

Teus van Laarhoven

Kristen van de Ven

Shewit Abehalem Tesfemhr
Mabrak Berhame Adhamon
Almaz Mesgana Kasa
Gabriela Lapinska
Anne-Fleur van Beveren
Kim Smits
Jakub Lapinski

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

FST neemt afscheid van:
Junioren

Senioren

Lotte van de Wiel

Remco Hesselberth

Hannelore Hak

Elly Jansen

Yulian van Engelen
Pascal Dinjens
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