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Van de voorzitter
Dit is de tweede uitgave van de SMASH in deze nieuwe frisse uitgave.
Door de jaren heen is het uiterlijk toch behoorlijk veranderd en met de
tijd meegegaan.
De SMASH vinden we nog steeds belangrijk binnen onze vereniging.
Tegenwoordig is het niet meer de enige manier op met elkaar te
communiceren. App’en, mailen, nieuwsbrieven, SMS’en, facebook of de
website. Het is inmiddels veel breder geworden. De SMASH is minder
vluchtig (een digitale nieuwsbrief klik of scroll je zo weg) en geeft de
sfeer van onze club goed weer.

Volgens mij hebben we in deze SMASH weer veel verschillende
artikelen staan. Want er is in de afgelopen maanden (de laatste SMASH
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kwam in februari uit) veel gebeurd, zoals de clubdag, het
invitatietoernooi, de vrijwilligersavond en kampioenswedstrijden.
Ook Daan Wijngaard, ons nieuwe bestuurslid Technische Zaken, draait
al op volle toeren mee in het bestuur: zoals zaken regelen rond de
competitie, zaalhuur of een trainer. Maar ook andere zaken zoals foto’s
maken voor de website.
Daarnaast is sinds begin dit jaar Kirsten van de Ven, als
competitieleidster (weekend) gestart. Samen met Daan Wijngaard
pakken ze het dit jaar op. Met ondersteuning van binnen en buiten de
vereniging proberen ze het zo goed mogelijk in te vullen. Het is geen
gemakkelijke taak om met alle wensen rekening te houden en toch
iedereen competitie te laten spelen. Ze doen enorm hun best voor onze
vereniging. Er is zelfs al in een vroeg stadium gesproken met
verenigingen in de buurt (High Speed en bc Drunen) om te kijken of we
elkaar konden helpen. Het zou vervelend zijn als leden geen competitie
kunnen spelen omdat er een incompleet team is, terwijl bij de andere
vereniging nog spelers rondlopen die het team compleet kunnen maken.
Eerder hebben we al gecommuniceerd dat we 2 kampioenen in de
weekend competitie hadden. Inmiddels kunnen we ook vertellen dat ons
herenteam kampioen in de Midweekcompetitie is geworden? Ronald van
Loon, Alex van de Water, Rene Kuijsters, Stefan de Kloe: Proficiat
allemaal!!.
Tot over dan,
Anton van Himbergen
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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
Technische zaken
Daan Wijngaard
06 51 57 79 97
technischezaken@fstwaalwijk.nl
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Overig
SMASH-redactie
Sheng Huang
06 44 17 55 49
redactie@fstwaalwijk.nl
SMASH-redactie
Daan Vermeer
06 15 14 19 08
redactie@fstwaalwijk.nl

Weekendcompetitieleider
Kirsten van de Ven
06 15 62 09 47
competitie@fstwaalwijk.nl
Midweekcompetitieleider
Marcel van de Laar
06-53105888
midweekcompetitie@fstwaalwijk.nl
Webmaster
Hans van den Biggelaar
06 29 06 11 66
webmaster@fstwaalwijk.nl
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Belangrijke data
2018
Mei
Juni

Juli

2
2
2
21
30
5

FST Mannenavond
FST Vrouwendag
Langstraattoernooi
t/m 23 jeugdkamp
Laatste zaterdag training
Laatste speelavond op donderdag voor de grote
vakantie.+ Tapas avond

Aug.

16
21
23
25
28
15
20
27

ZOMERBADMINTON op donderdag vanaf 20:00
vrijspelen.
Eerste speelavond na de vakantie op dinsdag
Eerste speelavond en training op donderdag
Eerste zaterdag jeugd na de vakantie
Ouder-kind toernooi
GEEN speelavond zaal bezet voor evenement
Laatste speelavond 2018
GEEN speelavond zaal bezet voor evenement

3
7
9
7
20
27

Waalwijkse Badmintonkampioenschappen
Algemene ledenvergadering
FST clubdag
Invitatie toernooi
Laatste dinsdag training
GEEN training i.v.m. koningsdag

Okt.
Nov.
Dec.

2019
Feb.
Mrt.
Apr.
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Mei
Juni
Juli

30
29
4

GEEN speelavond i.v.m. hemelvaart
Laatste zaterdag training
Laatste speelavond op donderdag

Weekendcompetitie
:
 22 september 2018
 6 oktober 2018
 10 november 2018
 1 december 2018
 15 december 2018
 26 januari 2019
 9 februari 2019

14/15 september 2018
28/29 september 2018
2/3 november 2018
16/17 november 2018
7/8 december 2018
11/12 januari 2019
18/19 januari 2019
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Notulen Algemene Leden Vergadering 2018

Aanwezigen:
Anton van Himbergen, Will ten Bosch, Nikki de Jong, Meindert Tand, Jac Vermeer,
Jan van Wees, Martin Dekkers, Daan Wijngaard, Ronald Wingelaar, Puck van
Elzelingen, Sabine Vervoort, Joan Peeters, Pascal Kipping, Erik Pooters, Sander
Hornes, Juliëtte Bijnen, Alex van de Water, Elo Martens, Patrick Hultermans, Jan
van Cromvoirt, Patrick van Dongen, Kirsten Burst, Erik Kraneveld, Sheng Huang,
Louise Strijk, Paulien Quax, Eugene Quax, Marcel van de laar, Corry Terhorst,
Hetty Dekkers, Marian de Louw, Erwolt Pullens, Stefan de Kloe, Nicky Rosenbrand,
Jos Verlaan, Hans van den Biggelaar, Nico Vervoordeldonk, Daan Vermeer, Jay
Ekkel, Kevin van Dieën, Renate Zijlstra.
Afwezig met kennisgeving:
Gerben van Dijk, Corine Tripaldelli, Renate de Negro.

1. Opening van de voorzitter
Afgelopen jaar was een bruisend jaar met veel
(jubileum)activiteiten, zowel binnen als buiten de club. Buiten de
club zijn we veel bezig geweest met het geven van clinics op
basisscholen. Er zullen binnenkort ook clinics op de buitenschoolse
opvang gegeven gaan worden en ook 50+ badminton staat gepland
in maart. FST is veel zichtbaarder, ook in de kranten. We hebben
dit jaar voor de tweede keer een inloop georganiseerd voor de
zaterdagochtend jeugd. Dit houden we vast om kinderen mee te
geven dat het ook mogelijk is om binnen te gaan sporten in de
winter.
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2. Notulen van de A.L.V 9 maart 2017
De notulen wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Verslag algemene zaken
Will treed na deze vergadering af als bestuurslid Algemene zaken,
na 12 jaar. Hij heeft een analyse gemaakt van het ledenbestand in
de afgelopen 12 jaar en verder terug.
- In 55 jaar zijn er 800 leden geweest. Momenteel zijn er nog
159 van ‘over’.
- Van dit aantal waren er 447 senioren, nu 106 verdeeld in 69
heren en 37 dames. 353 leden waren junioren, nu 53 verdeeld
22 jongens en 31 meisjes. Opvallend is dat de verdeling manvrouw bij de jeugd precies tegenovergesteld is dan bij de
senioren.
- Oudste leden waren of zijn; Ellie Bart (’37), Cor Hagemeijer
(’40), Will Ten Bosch (’41), Nico Vervoorveeldonk (’44), Matt
Vughts (’44), Jan van Wees (’44), Saakje Sterk (’45) en
Meindert Tand (’45). Oudste bondsnummers zijn van Cor
Hagemeijer, Co van Stolwijk, Will ten Bosch en Jos Verlaan.
- Daarnaast heeft Will gekeken waar de leden vandaan kwamen.
558 leden kwamen uit Waalwijk. 96 uit Sprang-Capelle. 41 uit
Kaatsheuvel. 32 uit Drunen. 13 uit Tilburg en 10 uit Waspik.
Daarnaast zijn er nog een hoop andere plaatsen waar leden
vandaan kwamen.
- Daarna heeft Will ook specifiek gekeken naar het ledenaantal
gedurende zijn bestuursperiode. Er is geen peil te trekken op
het ledenaantal, er zijn geen wetmatigheden te ontdekken.
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Gedurende de afgelopen 12 jaar zijn er 386 leden bij gekomen
en 381 leden weg gegaan. Dit betekent dat er nu per saldo 5
leden meer zijn dan 12 jaar geleden. In vergelijking met de
Bond hebben we het dan erg goed gedaan. Het ledenaantal bij
de Bond is flink geslonken. Reden van opzegging zijn vaak
blessures, verhuizing, studeren of overlijden. Vaak staat er een
bedankje bij voor de goede tijd en training.
- Speerpunten in het beleid van FST zijn werving en het
behouden van leden. Afgelopen maandag is er een bijeenkomst
geweest over dit onderwerp. Informatie uit deze bijeenkomst
zal later verspreid worden binnen de club, mogelijk via de
Smash.
- Will doet het verzoek aan de leden om wijzigingen in de
persoonsgegevens zo spoedig mogelijk door te geven.
4. Verslag jeugdzaken en technische zaken (inclusief TC)
- Technische zaken
Sinds vorig jaar vallen de Technische zaken onder Nicky. Hierbij
wordt hij ondersteund door de TC. Dit jaar zijn er geen
bijeenkomsten geweest. Alles verliep goed en de onderlinge
communicatie verliep ook soepel. De technische zaken zullen door
het nieuwe bestuurslid overgenomen worden.
Toernooien die georganiseerd zijn afgelopen jaar zijn de clubdag,
2x ouder-kindtoernooi en het langstraattoernooi. Het NederlandBelgië toernooi ging niet door vanwege onvoldoende jeugd vanuit
België. Het ouder kind toernooi blijft leuk voor jong en oud en
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gaat dit jaar een ander jasje krijgen. Dit toernooi zal plaatsvinden
rondom de herfstvakantie.
De weekendcompetitie is de afgelopen 3 jaar geregeld door Kevin
van Dieën. Hiervoor bedankt. Nu zal iemand anders dit stokje
overleden, namelijk Kirsten van de Ven. Marcel van de Laar blijft
de mini- en midweekcompetitie organiseren.
De training voor de jeugd loopt goed met dank aan de vrijwilligers.
Ons uitgangspunt bij de training van de jeugd is; hoe jonger de
jeugd hoe intensiever. Bij de mini’s is de begeleiding 1 op 3 ten
opzichte van de donderdagjeugd waar 1 op 8 begeleiding wordt
geboden. Mocht je interesse hebben in het bieden van deze
begeleiding, laat het weten!
Er is nog geen nieuwe trainer gevonden voor op de dinsdagtraining.
Vanaf heden mag alle jeugd vanaf 15 jaar ook komen trainen op
deze avond. De leeftijdsgrens is een indicatie. Uitzonderingen
kunnen altijd besproken worden met het bestuurslid jeugdzaken.
Sinds vorig jaar hebben we eigen netten, die niet gebruikt worden
door de scholen. Op de bakken hiervan staat een uitleg hoe je
deze moet opruimen. Er wordt gevraagd of er teruggegaan kan
worden naar het oprollen van de netten, want nu zitten ze vaak in
de knoop. Er zal gezocht worden naar andere alternatieven. De
paaltjes moeten worden opgehangen. Daarnaast wordt er te weinig
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gebruik gemaakt van de shuttlekokers. Het is erg prettig als deze
ophangen en er daardoor geen shuttles op de grond liggen. Hier
moet meer mee gedaan worden. De aanwezige leden op de
speelavond ondersteunen hierin mocht het de jeugdbegeleiders
vanwege drukte niet lukken om deze al op te hangen.
In de Slagen zijn er nieuwe telborden met mogelijkheden om
sponsors hierop te vermelden. In de Slagen zijn geen telmappen
meer aanwezig, deze zijn naar de Zeine gegaan. De vloer in de
Slagen is vervangen. Er is met de gemeente gesproken over het
verplaatsen van de banen of het verplaatsen van de lampen, maar
hier is geen oplossing in gevonden. Er wordt opgemerkt dat er een
aantal lampen kapot zijn in de zaal. Anton maakt hiervan een
melding bij de gemeente.
Sinds dit jaar is de vrijwilligersvergoeding voor de begeleiders
aangepast naar 50% van de contributie, dit vanwege het feit de
vergoeding niet gelijk was voor iedere begeleider. Er is hier 1 lijn
in getrokken. Het begeleiden van jeugd willen we als bestuur
belonen, het is een erg belangrijke taak en essentieel voor de
continuïteit van de vereniging.
- Jeugdzaken
Voor de jeugd was het een goed en actief jaar. Er zijn veel clinics
gegeven, het jeugdkamp is een succes en er staan regelmatig
activiteiten vanuit de jeugd in de krant. In 2017 zijn we succesvol
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gestart met de mini’s. Dit leverde ons 5 nieuwe leden op. De
inloopochtend is dit jaar herhaald, want door de doorstroming
naar de andere leeftijdsgroep liep de mini’s groep leeg. Momenteel
zijn er 7 a 8 mini’s.
De clinics zijn een succes en leveren ons nieuwe jeugdleden op.
Badminton en FST krijgen steeds meer bekendheid in omgeving
Waalwijk. Dit is zeker iets waar we mee doorgaan. De vrijwilligers
worden bedankt.
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 vorige 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.
Er is een jeugdcommissie opgestart. Momenteel bestaat deze uit
Quinty Pullens en Adri van Kempen. De jeugdcommissie heeft
inbreng bij het opstellen en uitvoeren van trainingen en
activiteiten.
Vraag Pascal Kipping: hoe gaat het bestuur om met privacy in
verband met de nieuwe privacy wet. Antwoord: Het bestuur is zich
bewust van deze wet en de uitvoering hiervan staat op de lijst van
Anton. Hier wordt over nagedacht.
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5. Verslag competitieleider weekend en midweek
- Weekend
Het hoogtepunt van dit jaar is dat het team van Quinty, Thymo,
Farrah-iffa, Chairudin & Paulien in hun eerste jaar in de
seniorencompetitie in de derde klasse kampioen zijn geworden. De
rest heeft hun klasse gehandhaafd. Er waren dit jaar 8
competitieteams. Volgend jaar is de opzet van de
seniorencompetitie anders en speelt iedereen divisie. We zien wel
hoe dit gaat lopen. Kevin is positief gestemd op goed gevulde
poules. Kevin bedankt voor zijn periode als competitieleider en
wenst Kirsten van de Ven veel succes.
- Midweek
De midweekcompetitie is nog in volle gang. Er zijn 4 teams. Het
herenteam is nieuw. 2x 1e klasse. 1x 3e klasse. Ergens eind mei
eindigt deze competitie en er is hoop op een kampioenschap. De
inschrijving is weer geopend. Mocht er nog een midweekteam bij
komen dan moet er gekeken worden naar de opties, want met 4
teams zit de planning al aardig vol. Mogelijk kan er dan gebruik
gemaakt worden van de extra zaal.
- Mini
De minicompetitie is eind februari gestart. Op 16 juni is hiervan
de slotdag. Dit jaar bestaat de minicompetitie 40 jaar. Hiervoor is
er op de slotdag ook een soort reünie. Er volgt hier later nog een
mail over. Marcel zit hier in de organisatie dus voor vragen kan je
bij hem terecht.
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Er wordt gevraagd of de Waalwijkse Kampioenschappen
opengesteld kunnen worden voor de jeugd. Marcel van de Laar zit
in deze organisatie vanuit FST. Dit staat al op de agenda.
6. Verslag penningmeester
De begroting van 2017 hebben we volgens het boekje kunnen
realiseren. De grote clubactie heeft meer opgebracht dan
verwacht en het shuttleverbruik is hoger uitgevallen.
Vraag Erwolt Pullens: vraag met betrekking tot het
langstraattoernooi. Hoe zijn deze kosten berekend? Jos legt uit
dat het de kosten van de medailles zijn + zaalhuur en dat
verrekend met de kosten die de club terug gehad heeft.
7. Kascontrole commissie
Alles is grondig doorgenomen. Er waren geen verrassingen. Jac
Vermeer treedt af als commissielid.
8. Begroting 2018
De begroting wordt doorgelopen met de aanwezige leden. Het
levert geen specifieke vragen op. Jan van Wees vraagt zich af hoe
het zit met betrekking tot sponsoring, want hier heeft hij nog
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niks van vernomen. Elo Martens gaat dit regelen. Dit gaat
specifiek over de telborden.
9. Bestuursvoorstellen
Het bestuur heeft 2 voorstellen:
- Voorstel 1: de regels met betrekking tot de donderdagavond in
het Huiselijk Regelement worden uitgebreid. Tot 21:30u
worden er 2 sets gespeeld voor goede doorstroming met
voldoende mening. Om deze reden is het dan ook niet
toegestaan om tot 21:30u 2 partijen te spelen met 4 dezelfde
personen. We kunnen niet afdwingen dat iedereen geen
rekening houdt met hoeveel ervaring iemand heeft, maar door
dit toe te voegen aan het HR kunnen we wel een sociale norm
aangeven en hier beter op ingaan. Er wordt ingestemd met dit
voorstel
- Voorstel 2: er gaan meer competitieteams met verenshuttles
spelen. Het bestuur stelt voor om een verenshuttletoeslag op
te nemen in de contributie van 40 euro p.p. Dit voorstel wordt
besproken met de leden. Er worden meerdere argumenten
aangedragen om dit niet te doen. Het is namelijk niet
stimulerend voor de jeugd die door wil groeien en de kosten
kunnen ook verdeeld worden over alle leden, want dan gaat het
om een klein bedrag p.p. Het bestuur brengt dit voorstel niet in
stemming. Draagvlak ontbreekt hiervoor. Het voorstel wordt
ingetrokken.
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10.

Bestuursverkiezingen

Nikki de Jong is herkiesbaar als Secretaris. Ze is nu 1,5 jaar
Secretaris en heeft daarmee het termijn van Peggy Timmers
volgemaakt. Volgens het schema aftreden van bestuursleden
volgt nu een periode van 3 jaar. Iedereen stemt in met de nieuwe
periode voor Nikki.
Will ten Bosch stopt na 12 jaar als Bestuurslid Algemene zaken.
Hij wordt heel erg bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren.
Het bestuur heeft gekeken hoe de taken onderling verdeeld zullen
worden. Nikki de Jong zal de taak van ledenadministratie op zich
nemen. Er komt een scheiding in de Technische en Jeugdzaken.
Nicky Rosenbrand zal verder gaan als bestuurslid Jeugdzaken.
Het bestuur heeft een kandidaat gevonden voor de Technische
zaken, namelijk Daan Wijngaard. De aanwezige leden
applaudisseren waarmee zijn aangeven hem een geschikte
kandidaat te vinden. Daan neemt de plek van Will in in het bestuur.
Kirsten Burst is kandidaat voor de kascontrolecommissie. Dit
wordt goedgekeurd.
De vacature voor webmaster staat nog open. Gerben van Dijk wil
graag na zeker 14 jaar het stokje overdragen.
11.

Mededelingen
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- FST zoekt extra sponsoren. Om duidelijk te maken wat de
mogelijkheden zijn, zijn er sponsor(info)pakketten beschikbaar.
- Er zijn gesprekken met High Speed om te kijken hoe de positie
van badminton in Waalwijk kunnen versterken en specifiek de
positie van de jeugd kunnen verbeteren. De gesprekken gaan in
eerste instantie over de jeugdcompetitie.
- Op 17 Maart zijn de clubdag en het clubfeest. Aanmelden kan
bij Kevin van Dieën en Nicky Rosenbrand.
- Op 15 april zal het invitatietoernooi plaatsvinden. Dit is een
toernooi waar iedereen welkom is. Mensen die al lang badminton
spelen of juist mensen die het nog nooit gedaan hebben. Ook
wel het badminton doe je zo- toernooi!
12.

Huldiging jubilarissen

Er zijn meerdere jubilarissen. Erik Kraneveld is 25 jaar lid. Jos
Verlaan, Anton van Himbergen, Marian de Louw en Chris van
Hassel zijn 40 jaar lid. Ze worden door o.a. Will ten Bosch
gehuldigd.
13.

Rondvraag

- Er is nog niks gehoord van SOWB met betrekking tot het geld
dat mogelijk nog tegoeden komt aan FST.
- Er is een vraag met betrekking tot badmintonnen in de
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zomervakantie. Er is al navraag gedaan bij de gemeente of hier
mogelijkheid toe is. De gemeente is sowieso 3 van de 6 weken
gesloten. Mogelijk kunnen we de lasten hiervoor dragen met
andere clubs en is het mogelijk om ook clubs van buiten Waalwijk
te laten aansluiten om de zaal te vullen. Het bestuur gaat dat
verder onderzoeken.
- De vraag is of we erachter kunnen komen op welke data er
ouderavonden zijn bij het Willem van Oranje college. Het is erg
vervelend dat het dan zo druk is op de parkeerplaats. Het zou
prettig zijn als deze data gecommuniceerd kunnen worden. Het
bestuur gaat hier achteraan.
- De vraagt rijst of er evt. een programma gebruikt kan worden
voor de ledenadministratie. Dit zal nader onderzocht worden.
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Uitslagen competitie
De competitiewedstrijden zijn inmiddels gespeeld. Het was weer een
leuk en sportief jaar vol met spannende wedstrijden.
Dit seizoen namen er in totaal 8 teams deel aan de weekendcompetitie,
waarvan 4 teams in de senioren en 4 teams in de juniorenklasse. Helaas
viel er al snel een team van de U13 uit. Ook hadden we dit jaar 4
midweek teams waaronder een herenteam. Dit herenteam is eerste
geworden. Gefeliciteerd heren.
Bij de weekendcompetitie senioren hebben we goede resultaten behaald
zo is FST3 eerste geworden en zijn inmiddels ook al Brabantskampioen
wat een grote prestatie is.
Op 26 juni zullen zij hun uiterste best gaan doen om Nederlands
kampioen te worden.
Het U15 team is tweede geworden maar omdat er een heren team als
eerst was geëindigd mocht dit team ook door naar de Brabantse
kampioenschappen. Hier zijn zij op een mooie vijfde plaats geëindigd.
Voor het tweede jaar zijn wij bezig met de Minicompetitie. Wij hebben
3 teams die nu nog in volle gang zijn om te strijden om de eerste plaats
in de poule. De slotdag wordt gespeeld op 16 juni waarbij de
minicompetitie het 40 jarig bestaan viert met in de middag een toernooi
voor alle deelnemers.
De tussenstanden Minicompetitie
FST 1 1e plaats, Meike, Briseis, Bram, Martijn, Yue-lin, Menno
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FST 2 3e plaats, Fenne, Olivia, Fenna, Finn, Hugo, Tim
FST 3 3e plaats, Moos, Lars, Teske, Madelief
De uitslagen van de junioren:
U13 3e plaats, Fenne, Olivia, Fenna, Hugo, Tim
U15 2e plaats, Meike, Briseis, Bram, Martijn , Yue-lin, Marijn
U17 6e plaats Suus, Menno en met invallers
De uitslagen van de Senioren:
1e klasse 6e plaats, Kirsten, Lonneke, Sanne, Manon, Sander, Eric, Elo
3e klasse 5e plaats, Nikki de Jong, Nikki pol, Daan, Nicky
3e klasse 1e plaats, Chairundin, Fara Iffah, Paulien, Quinty, Thymo
4e klasse 6e Puck, Brenda, Mike, Daan, Cor
De tussenstanden Midweekcompetitie:
1e klasse 5e plaats Renate, Corine, Erwolt, Ronald en met vaste
invalster Chastity
1e klasse 4e plaats Sheng, Belinda, Marcel, Robin
1e klasse 1e plaats, herenteam Ronald, Stefan, Alex, René
3e klasse 3e plaats, Daniella, Hetty, Ronald, Daan
De uitslagen en spelers resultaten zijn ook te zien op www.toernooi.nl
Of gebruik hiervoor de app Badminton Nederland.
Daan Wijngaard
Technische zaken
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Indeling competitie 2018-2019
De voorbereidingen voor de competitie 18/19 zijn weer in volle gang.
Dit seizoen nemen er in totaal 8 teams deel aan de weekendcompetitie,
waarvan 5 teams in de senioren en 3 teams in de juniorenklasse.
Senioren:
5e divisie FST 1
Elo Martens, Sander Hornes, Erik Kraneveld, Lonneke Arnold, Sanne de
Vos, Manon de Vos
5e divisie FST 2
Chairudin en Farah-Iffa Tuarita, Thymo Pullens, Quinty Pullens, Paulien
Quax

7e divisie FST 3
Daan Vermeer, Nicky Rozenbrand, Nikki de Jong, Nikki Pol
8e divisie FST 4
Daan Scholten, Niels Rimmelzwaan, Puck van Elzingen, Brenda
Timmermans
8e divisie FST 5
Menno Keur, Suus van Elzingen, Renate Zijstra, Timo Melissant (High
Speed)
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Junioren:
U 11
Teske Zwijgers, Lars van der Pol, Moos Zandwijk, Madelief Braspenning
U 13
Fenna Rutten, Fenne Martens, Hugo van der Sangen, Olivia van
Dommelen
U17
Bram de Jong, Martijn Klerks, Briseïs Richards, Meike de Negro, YueLin van der Laar
Ik wens alle spelers een sportief en succesvol seizoen toe.
Daan Wijngaard
technische zaken
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Senioren pasmoment shirts
Op 7 en 14 juni hebben we nog pasmomenten voor onze club shirts.
Vanaf komend speelseizoen zijn ze verplicht. Het is de laatste
mogelijkheid om ze voor de competitie te bestellen en gebruik te maken
van ons jubileum aanbod!
Dit geldt voor de senioren. De junioren hebben ze in bruikleen en
betalen alleen een borg.
Meer info bij: Jos Verlaan
Anton
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Kampioensteams
Dit jaar waren er weer
2 FST teams die in
Tilburg mochten
strijden om de
Brabantse titel. U15
weet helaas de titel
niet te pakken, FST3
wordt Brabants
kampioen in de derde
klasse. Super gaaf en
iedereen van harte
gefeliciteerd. FST3
mag nu in het weekend
van 23 juni naar
Zutphen om voor de
Nederlandse titel te
gaan strijden!
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Badminton-doe-je-zo Toernooi een
groot succes!
Het eerste gezamenlijke invitatietoernooi van de verenigingen FST en
High Speed is op zondag 15 april een groot succes geworden. Onder de
naam ‘Badminton-doe-je-zo toernooi’ hebben beide verenigingen hun
deuren open gesteld voor iedereen die het leuk vindt om badminton te
spelen. Belangstellenden van binnen en buiten de verenigingen konden
deelnemen. Het toernooi was zo opgezet dat zelfs de mensen die zich
op zondag pas aanmeldden, mee konden doen. Er waren 55 deelnemers
en daarmee was sporthal de Slagen met 12 banen goed gevuld.
De jongste deelnemer Thijmen, pas 3 jaar oud, was niet te stuiten. Hij
speelde met grote inzet twee wedstrijden. De oudste van het
gezelschap was Cor Hagemeijer. Ondanks zijn 78 jaar dwingt hij
spelend nog steeds veel respect af en deed hij tot de laatste wedstrijd
fanatiek mee.
Het programma was erg afwisselend. In rondes van elk 20 minuten,
werd op inschrijving, op sterkte en op leeftijd ingedeeld en gespeeld.
Gelukkig was er voldoende gelegenheid om tussendoor uit te rusten.
Naast het ‘gewone’ badmintonspel was er de mogelijkheid om
speedminton (een kruising tussen squash en badminton) te spelen. Je
kon elkaar ook uitdagen in het enkelspel en leuke prijzen winnen met de
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puzzels en raadsels. Ook was er een spannende demonstratie in het
enkelspel door Jay Ekkel en Elo Martens waarbij de beslissing pas in de
verlenging viel. Het toernooi kende een prima sportief verloop en was
ook een soort familie-evenement. De beste in het badmintonspel bleek
Rens Melissant en in de puzzels was dat Kim Smits die er met haar
familie een team-effort van had gemaakt.
Het toernooi is zeker voor herhaling vatbaar. Volgend seizoen zal het
weer op de agenda staan.

Hans van den Biggelaar en Anton van Himbergen

29
de

2 editie
56ste jaargang

30
de

2 editie
56ste jaargang

Double MIX-avond

Een mix van leden en verenigingen: een double MIX-avond.
In juni zullen we het voor het eerst gaan beleven: de double-mix avond.
Op een maandag en een donderdag in juni zetten High Speed en FST
hun deuren open voor de leden van de andere vereniging. Alle leden, van
elk niveau: van beginner tot zeer ervaren.
We doen dat omdat het gewoon leuk is om andere badmintonspelers te
ontmoeten, om nog een extra keer in de week te kunnen spelen of om
gewoon te ervaren dat FST en High Speed niet echt verschillend zijn.
Hoe gaat dat in zijn werk?
 Ben je van FST en wil je op de maandag 11 juni spelen? Stuur dan een
email naar: T.f.Spiekermann@home.nl. Het aantal plaatsen is beperkt
tot 8.
 Ben je van High Speed en wil je op de donderdag 14 juni spelen?
Stuur dan een email naar: Avhimbergen@gmail.com. Het aantal
plaatsen is beperkt tot 8.
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Wanneer en waar is het?
 Maandag 11 juni High Speed: 20:00 – 21:00 uur Sporthal de Zeine
(daarna vrij spelen)
 Donderdag 14 juni FST 20:30 – 21:30 uur Sporthal de Slagen (daarna
vrij spelen)
FST-ers en High Speeders hoeven zich voor hun eigen speelavond niet
op te geven.
Deelname is gratis. Je wordt natuurlijk goed opgevangen door de
andere vereniging.
Bij goede ervaringen gaan we dit in het nieuwe seizoen voortzetten,
zowel op senior- als jeugdniveau.

Tot gauw.
Anton van Himbergen (FST) en Theo Spiekermann (High Speed)
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Donderdagsysteem – 2.0
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Vanaf 20:30 uur op de donderdagavond gebruiken wij al decennia lang
hetzelfde systeem. De laatste tijd krijgen we als bestuur te horen dat
niet meer goed werkt. Vandaar dat we als bestuur hebben nagedacht
over een aanpassing van dit systeem. We leggen hier de essentie van
deze aanpassing uit. De laatste 3 donderdagen van dit seizoen gaan we
het uitproberen. Dus op donderdag 21 juni, 28 juni en 5 juli. Op basis
van deze ervaringen komt het bestuur met een definitief voorstel.
Uitleg vernieuwd systeem:
Het afhangbord delen we in 3 blokken. Elk blok heeft een eigen niveau.
Ter vergelijken met de skipistes: blauw = eenvoudig; rood: voor
gevorderden; zwart: voor professionals.
Het systeem werkt als volgt:
•

De witte en rode kleur kaartjes voor resp. dames en heren blijven

•

gewoon bestaan.
Het ophangbord wordt in 3 blokken met elk een eigen niveau

•

gedeeld.
Iedereen is vrij om in elke blok op te hangen. Een beginnend speler
zal in het blauwe vak beginnen. Ervaren competitiespelers zullen
mogelijk eerder voor het rode of zwarte vak kiezen.
De blokken zijn niet gelinkt aan specifieke banen in de zaal. De
eerste volgende complete wedstrijd pakt de eerste vrije baan. Let
dus ook op de andere blokken. Geen van de blokken heeft

•

voorrang.
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De wedstrijden moeten per kolom wel aangevuld worden. De

•

complete wedstrijden hangen boven in. De eerstvolgende partijen
hangen daaronder.
•

Om voldoende doorstroming te houden, blijven we 2 sets in het
eerste uur spelen.

•

De kaartjes worden zoals altijd meegenomen naar de baan.

De baan rechtsachter blijft tot 21:30 uur voor training van nieuwe
leden.
Direct vanaf de eerste donderdag zullen we enquête formulieren
verspreiden, zodat we jullie mening kunnen horen.
Let’s give it a try!
Namens het bestuur
Anton van Himbergen

35
de

2 editie
56ste jaargang

Vijf FST-ers op cursus
Baantrainer

Het is belangrijk dat onze leden het badmintonspel op een gelijke
manier krijgen aangeleerd. De technieken van het badmintonspel en de
manier van training geven veranderen steeds. Wij vinden het belangrijk
dat onze trainers, begeleiders en invalbegeleider op de hoogte zijn van
deze nieuwe inzichten en deze direct kunnen toepassen in hun training
aan jeugd en senioren.
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Daarom zijn er 5 FST-ers begin april gestart met de Cursus
Baantrainer. Imke Nordmeijer, Josien Cooijmans, Nicky Rosenbrand,
Daan Wijngaard en Anton van Himbergen.
De cursus van bestaat uit een praktijk-deel van een dag, een e-learning
module (lessen via internet die je op ieder moment kan volgen) en een
oefening in de praktijk o.l.v. een praktijk coach.
Na de zomervakantie zullen onze FST-ers hun cursus gaan afronden
met een oefening in de praktijk.
Ben je begeleider of wil je dat graag worden? Heb jij ook interesse in
deze cursus? Vraag de 5 FST-ers naar hun ervaring en meldt je aan bij
Technischezaken@fstwaalwijk.nl
Het bestuur
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Badminton Nederland heeft recent de Cursus Baantrainer ontwikkeld om
het tekort aan trainers in te vullen. Meer informatie over deze cursus vind
je op: http://www.badminton.nl/opleidingen/cursus-baantrainer

Deze cursus is geschikt voor trainers en begeleiders die binnen de
vereniging actief met jeugd, recreanten of wedstrijdspelers zijn en de
eerste beginselen van het trainersvak willen aanleren. Met deze cursus
leer je de basis van het training geven, leer je technieken van de
verschillende basisslagen en krijg je tips en trucs om altijd plezier in jouw
oefeningen te garanderen. Deze cursus is gratis. Het kost alleen wat tijd.

Na afloop van de cursus
1. ben je in staat om met hulpmiddelen gestructureerd training te geven
aan een groep badmintonners (zowel recreatieve als competitie
spelende jeugd en/of senioren),
2. ben je in staat om met hulpmiddelen de basistechnieken van het
badminton aan te leren aan badmintonners,
3. ben je in staat om plezier in de trainingen te brengen en met
hulpmiddelen te differentiëren in de training,
4. heb je algemene kennis van de spelregels, de badmintonmaterialen en
de beroepscode trainers en is hij in staat om badmintonners in de basis
met hulpmiddelen hierover te informeren of te adviseren. Na afloop van
de cursus Baantrainer ontvang je een certificaat van deelname van
Badminton Nederland.
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FST is AVG-ready
Vanaf 25 mei wordt een nieuwe Europese wet van kracht met
betrekking tot privacy. Dit is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze wet heeft als doel persoonsgegevens
beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te
trekken. Organisaties moeten duidelijk maken waarom ze
persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en hoe lang de
data wordt bewaard.
De afgelopen periode heb ik namens het FST bestuur gezorgd dat wij
als vereniging aan deze AVG-wet voldoen. Inmiddels hebben we dan ook
een zogenaamde AVG-verklaring ontvangen.
Wat merk je daar als lid of vrijwilliger wat van? Hieronder heb ik de
meest opvallende punten genoemd:
- Op het inschrijfformulier vragen we nu expliciet toestemming voor
gebruik van foto ’s en video’s. Alle huidige leden is gevraagd om dit
ook in te vullen en bij secretaris@fstwaalwijk.nl in te leveren.
- Op de website is de privacy policy opgenomen. Hierin staat precies
welke informatie we van personen vragen en bewaren en waarom dat
is.
- Alle vrijwilligers zullen een geheimhoudingsverklaring te
ondertekenen, omdat ze vaak de beschikking krijgen over specifieke
persoonsgegevens van leden.
Anton van Himbergen

39
de

2 editie
56ste jaargang

Geslaagd Clubfeest
Op 17 maart was het clubfeest voor de senioren met het thema Old
Skool. Een van de dingen die Old Skool was, was het cameraatje
waarmee een aantal foto’s zijn gemaakt. Niks digitaals, maar een Old
Skool rolletje en niet terug kunnen kijken wat voor foto het zijn
geworden. Hierbij willen we graag de ‘gelukte’ foto’s met jullie delen.
De feestcommissie
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Vrijwilligersavond
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Langstraat jeugdtoernooi
Op dit moment spelen ongeveer 50 kinderen mee met het Langstraat
Jeugdtoernooi in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar op zaterdag 2 juni van
8.45 - 12.15 uur in Sporthal De Zeine. Dit toernooi wordt opgezet
met alle badmintonverenigingen uit de omgeving Waalwijk.
Vanuit FST wordt er ook nog met een klein groepje mee gespeeld met
de mini's. Zij hebben een leeftijd van 4 - 6 jaar.
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Tapasavond
Dit jaar is er tapas voor de senioren en de donderdagavond jeugd. Dit is
anders dan de afgelopen jaren, eerst was deze avond alleen voor de
senioren.
Senioren
Voor de senioren verandert er niks tijdens deze tapasavond. Zoals
voorgaande jaren zal het op de laatste speelavond (op 5 juli)
plaatsvinden rond 22.15 uur. Kom allemaal weer en laat je kookkunsten
aan ons zien en proeven.
Donderdagavond jeugd
Dit jaar zal er voor het eerst ook voor de donderdagavond jeugd een
tapasavond zijn, net als voor de senioren vindt deze plaats na de laatste
training (op 5 juli) rond 20.15 uur. Het is de bedoeling dat je zelf een
klein tapas gerechtje maakt waar iedereen van kan smullen. Denk
hierbij aan gehaktballetjes, wraps, mini worstenbroodjes of iets anders
lekkers.
Voor de zaterdagochtend jeugd hebben
we op de laatste training (op 30 juni) een
andere activiteit, wat dit zal zijn merken
jullie op deze dag zelf.
Voor vragen kun je ze altijd stellen aan de
feestcommissie!
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Zomerbadminton
FST start met zomerbadminton op beperkte schaal.
Voor het eerst in het bestaan van FST bieden wij badminton IN de
zomervakantie aan: het zomerbadminton. Op donderdag 16 augustus
vanaf 20:00 tot 22:30 uur kan je al weer volop badminton spelen in
sporthal de Slagen. Voor €3 kunnen ook badmintonners van andere
verenigingen ook komen spelen. Je kan dus gewoon andere spelers
uitnodigen.
Wij hebben al vroeg in het jaar overleg gehad met de gemeente
Waalwijk om te kijken of er een mogelijkheid was om in de
zomervakantie door te kunnen spelen. We hebben het voor dit jaar
helaas maar op 1 donderdag in de zomervakantie kunnen organiseren. De
sporthallen in de gemeente Waalwijk zijn 3 van de 6 weken dicht. En de
andere weken slechts op beperkte schaal open, vanwege de
beschikbaarheid van beheerders.
Mocht je de andere 5 weken in de zomervakantie toch willen spelen? Er
zijn diverse verenigingen in de buurt die dan zomerbadminton
aanbieden. Zo kan je blijven vrijspelen om je badminton-'skills' op peil
te houden. Want als de eerste toernooien beginnen, of de competitie
weer zijn aanvang neemt in het nieuwe seizoen, wil je er natuurlijk niet
erachter komen dat je er nog niet klaar voor bent of dat je nog lui in de
benen bent.
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De verenigingen in de buurt waar je terecht kan in de zomervakantie
zijn:
 Racketcentrum Breda op woensdag van 19.30 - 22.00 €4 per keer
 BC Alouette Best op donderdag van 19.30 - 21.30 €3 per keer
 BBF den Bosch op dinsdag van 20:00 - 22:30 €3 per keer

Ik wens iedereen alvast een fijne zomervakantie toe.
Daan Wijngaard
Technische zaken
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Jeugdkamp 2018
Beste jeugdleden en ouders/verzorgers,
Van 22-24 juni 2018 is het weer het jeugdkamp van FST Waalwijk. We
hebben al veel aanmeldingen hiervoor mogen ontvangen, maar we de
jeugdleden die zich nog niet hebben aangemeld nog zeker een kans
geven. Tijdens dit weekend hebben we veel gezelligheid in een reis rond
de wereld. Met veel spellen en activiteiten.
Wil je nog mee met het jeugdkamp van 22-24 juni 2018. Vraag dan snel
een inschrijfformulier aan via penningmeester@fstwaalwijk.nl als je
deze niet meer hebt. De begeleiders zullen tijdens de trainingen er ook
nog enkele hebben die ingevuld kunnen worden.
Dus wil je nog mee en heb je jezelf nog niet aangemeld doe dit dan snel.
Groetjes,
Nicky Rosenbrand
namens de Jeugdkampcommissie
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Nieuwe trainer voor dinsdag
Na zeker een jaar op zoek te zijn geweest naar een nieuwe trainer voor
de dinsdagavond hebben we er een gevonden: Tim Croesen. Hieronder
stelt hij zich voor. De eerste training op dinsdag is op 21 augustus.

Mijn naam is Tim Croesen en vanaf komend seizoen ben ik jullie nieuwe
trainer op de dinsdagavond. Op 10-jarige leeftijd, alweer 20 jaar
geleden, ben ik begonnen met badminton. In de loop der jaren heb ik op
diverse niveaus gespeeld. Komend seizoen is mijn 10de seizoen in team 1
van BCH, wij komen uit in de 1ste divisie. Met de ervaring die ik heb als
speler en trainer hoop ik jullie een leuke en uitdagende training voor te
schotelen. De meeste spelers ervaren mijn trainingen als pittig, dus
wees goed voorbereid!
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Ik zou graag willen dat iedereen tijdig aanwezig is en zelf zijn warmingup doet, dit om blessures te voorkomen. Buiten dat mijn trainingen vaak
zwaar zijn zullen we ook de nodige aandacht besteden aan techniek en
tactiek. Op het einde van het jaar hoop ik dat jullie het nodige geleerd
hebben.
Mochten jullie zelf een onderdeel hebben waar je op wilt trainen dan
kun je dit aan mij melden. Ik zal hier rekening mee proberen te houden
in mijn schema.
Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik.
Tot snel!
Tim Croesen
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Begeleiders gezocht
Altijd al de jeugd willen begeleiden? Wij kunnen voor de
donderdagavond en de zaterdagochtend altijd ondersteuning gebruiken
is het begeleiden van de jeugd.
Heb je interesse en/of vragen hierover neem dan gerust contact op met
Nicky Rosenbrand. Spreek me een keertje aan of mailen mij naar:
jeugd@fstwaalwijk.nl
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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 Daan 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.

De pen aan ....... Daan Vermeer
Hallo allemaal!

Ik ben Daan Vermeer, 21 jaar en woon in Waalwijk. Nadat ik een paar
andere sporten heb gedaan zoals voetbal en atletiek ben ik uiteindelijk
bij badminton beland. Ik ben begonnen op de zaterdagochtend en
uiteindelijk beland op de donderdagavond bij de
senioren. Daarnaast help ik sinds september
mee met de jeugdtraining op donderdag avond
wat erg leuk is om te doen.
Naast badminton studeer ik Technische
Bedrijfskunde aan de Fontys in Eindhoven.
Momenteel ben ik bezig aan mijn derdejaars
stage. Deze voer ik uit bij Lightronics BV in
Waalwijk. Zij maken diverse armaturen die je
op verschillende plekken tegen kan komen. Langs wegen, in flatgebouwen
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en in kantoren of productiehallen.
Voor mijn studie ben ik vorig jaar
afgereisd naar Schotland waar ik een
semester heb gevolgd aan de Napier
University in Edinburgh. Edinburgh is
een prachtige stad en heeft alles
wat een student kan wensen.
In het weekend werk ik nu ongeveer
twee en een half haar bij het
Efteling hotel waar ik met veel
plezier de gasten bedien in het
restaurant, bij het buffet of in de
bar. Daarnaast ben ik in de zomer
ook soms op andere locaties binnen
de Wereld vol Wonderen werkzaam maar dan voornamelijk binnen de
horeca.
Dit jaar ben ik begonnen als bestuurslid van Stichting Jeugdland
Waalwijk. Dit is een jeugdvakantie week voor basisschoolkinderen waar
ze allerlei activiteiten kunnen doen zoals knutselen, optreden of
sporten. Na eerst jaren mee gedaan te hebben als kind en later eerst
juniorleiding en daarna lediging ben ik gevraagd om deze speelweek voor
de basisschooljeugd mee te organiseren. Ik heb hier erg veel zin in en
kan bijna niet wachten tot Jeugdland op 13 augustus begint!
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Dat was mijn pen stukje. Voor de volgende editie wil ik graag Niels de
kans geven om de pen ter hand te nemen en een stukje over zichzelf te
schrijven!
Daan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------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, Renate Zijlstra en Daan
Vermeer.
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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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Verjaardagskalender

FST Feliciteert:
Mei
3

Daan Wijngaard

14 Kiara Ophorst

4
5

Marian de Louw
Jan de Louw

15 Fenne Martens
20 Marijn de Vries

6 Stefan de Kloe
9 Erik Janssen
10 Sander Hornes

21 Tim van Schijndel
24 Robin de Bruijn
27 Sanne de Vos

11 Daan Vermeer
13 William Mulders

27 Manon de Vos
27 Hugo van der Sangen

14 Martin de Jong

Juni
2

Jan v.d. Sande

16 Adri van Kempen

5
6
8

Martijn Nieuwenhuizen
Chairudin Tuarita
Aafke Tand

16 Bram de Jong
25 Ronald Ravenstein
27 Willem Kant
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13 Erik Welling

27 Josien Cooijmans

15 Marcel v.d. Laar

29 Thymo Pullens

Juli
11 Mike Korthout
13 Beaudine van de Water

22 Kim Smits
23 Alex van Lit

19 Finn van Dueren de Hollander

Augustus
2

Co Stolwijk

15 Puch van Elzelingen

3
5

Sabine Vervoort
Peggy Schouten-Timmers

16 Maikel Giesbers
22 Dick de Kievit

5
7

Eline Kersbergen
Nikki de Jong

23 Niels van Mierlo
27 Paulien Quax

11 Kirsten Brust
13 Thorsten Bär
14 Diana de Rooy

27 Teske Zwijgers
27 Tom Zwijgers
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Mutaties ledenbestand
1 februari 2018 – 1 mei 2018
FST verwelkomt alle nieuwe leden:
Junioren:
Kim Smits
Jakub Lapinski
Alexander Maptherus
Cas Zacht
Eline Kersbergen

Senioren:
Kirsten van de Ven
Nael Aaksh
Jeroen Reitsma
Remo de Jong
Michel Tromp
Margriet Heebing
Kees de Kort
Bertel-Jos van Oorschot
Ger Versteeg

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

FST neemt afscheid van:
Junioren:
Lukas Verbeek
Tom Spaans
Nigel de Jong
Jaylan de Jong
Dimion van Venrooij

Senioren:
Jeroen Gog
René Kuijsters
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