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Van de voorzitter
Voor jullie ligt de 3de SMASH van dit jaar. Wisten jullie dat 2 weken
na verschijnen van de fysieke SMASH deze ook op onze website is te
vinden. Dus mocht je hem gemist hebben, dan kan je hem altijd nog
lezen via fstwaalwijk.nl .
In deze SMASH vinden jullie een mooie terugblik naar de activiteiten
die we gedurende de mooie lange zomer hebben gedaan. Maar ook een
vooruitblik naar de activiteiten die in de herfst en winter zullen gaan
plaatsvinden.
Op het moment dat ik dit zit te tikken, heeft het uren achtereen
geregend en wordt de eerste nachtvorst voorspeld. De zomer is nu echt
voorbij.
Ik hoop dat jullie ook nog heerlijk hebben genoten van het mooie weer
in de herfstvakantieweek.
Ik ben samen met mijn vrouw Liesbeth, dochter Elselotte wezen
kamperen in de buurt van Wijchen. Sommige dagen waren zelfs warmer
dan in Barcelona. Het leek met 25 graden wel zomervakantie. Wat
genieten was dat.
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Ik vind zelf het binnensporten in de winterperiode iets gezelligs
hebben. De winter is ook een periode om lekker knus in de bank een
boek te lezen. Of deze SMASH te lezen…. Veel leesplezier.
O ja, vergeet niet de Duppies bij AH Jansen in Waalwijk in te leveren!!
Zie elders in deze SMASH hoe je dat doet.
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
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Technische zaken en Weekendcompetitie
Daan Wijngaard
06 51 57 79 97
technischezaken@fstwaalwijk.nl
competitie@fstwaalwijk.nl

Overig
SMASH-redactie
Sheng Huang
06 12 98 40 12
redactie@fstwaalwijk.nl

SMASH-redactie
Daan Vermeer
06 15 14 19 08
redactie@fstwaalwijk.nl
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Midweekcompetitieleider
Marcel van de Laar
06-53105888
midweekcompetitie@fstwaalwijk.nl

Webmaster
Hans van den Biggelaar
06 29 06 11 66
webmaster@fstwaalwijk.nl

Vertrouwenscontactpersonen
Nikki de Jong
06 40 96 00 93

Micha Timmermans
06 46 01 58 39
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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
25
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
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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FSTWAALWIJK.NL: alle informatie op onze
website
Sinds een half jaar is Hans van de Biggelaar onze nieuwe webmaster.
Hij zorgt er voor dat nieuwe informatie op een duidelijk en
overzichtelijke manier op de website komt.
 Wist je dat ook toernooien nu in de agenda op de website zijn
opgenomen?
 Wist je dat de SMASH en nieuwsbrieven allemaal op de website
terug te vinden zijn? Je moet hiervoor wel helemaal naar beneden
scrollen.
 Ook kan je nalezen hoe FST is ontstaan.
 De pagina ‘ Kampioenengalerij’ is zoals ze dat noemen Under
construction. We gaan binnenkort een hele reeks fotos van recente
maar ook oude teams op deze pagina plaatsen. Ook deze pagina vind
je door helemaal naar beneden te scrollen.
 Heb je ook al de mooie foto’s van het bestuur, de trainers,
begeleiders en andere vrijwilligers gezien? Deze zijn door onze clubfotograaf Daan Wijngaard gemaakt. Fantastisch mooi. Dit geeft onze
vereniging voor nieuwkomers een duidelijk en sportief gezicht.
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WAALWIJKSE SPORTERS van 2018

Op het evenement Waalwijk Ontmoet zet de gemeente Waalwijk hun
sporters en vrijwilligers in het zonnetje. De laatste jaren heeft FST
een kampioensteam of een vrijwilliger voorgedragen. Dit jaar waren Elo
Martens en FST3 uit het seizoen 2017/18 (Charudin, Farah-Iffa,
Thymo, Paulien en Quinty) voorgedragen. Elo vanwege het 18 keer
Waalwijks kampioen zijn. En het FST3 team vanwege hun 2de plaats bij
de Nederlandse kampioenschappen 3de klasse.
Beide hebben veel stemmen ontvangen. Echter was de steun voor enkele
andere sporters en teams groter. Desondanks blijven wij trots op hen
en hetgeen zij hebben gepresteerd.
Ook hebben wij op deze wijze de badmintonsport en FST weer onder
de aandacht van het Waalwijkse publiek gebracht.
De resultaten van de eindstand van de stemming is hieronder afgebeeld:
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Foto met de winnaars! Helaas zonder FST.
Ook dit seizoen gaan we er weer voor.
Anton van Himbergen
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Versterking Badmintonsport in Waalwijk e.o.
Voor de zomervakantie heb ik naar alle leden een korte toelichting
gegeven over onze gesprekken en gezamenlijke activiteiten met High
Speed. En over het traject met de Rabobank. Natuurlijk hebben jullie
ons op de cover van het Raboblaadje zien staan. In dit stukje wil ik
jullie meenemen in het doel en de stappen die we gaan nemen.
We hebben als bestuur van FST uitgesproken om ons in te gaan zetten
voor de versterking van de badmintonsport in Waalwijk (e.o.). FST is
een goed draaiende vereniging en de motor van dit initiatief. We vinden
het slecht als in gemeenten geen badminton meer in verenigingsverband
op verschillende momenten in de week gespeeld kan worden.
Het doel van het versterken van de badmintonsport in Waalwijk is
primair meer deelname van mensen aan het badminton (recreatief en
competitie, jeugd en senioren) in verenigingsverband in de regio
Langstraat. Dit kan worden bereikt door o.a. meer en flexibel aanbod,
meer zichtbaarheid en een efficiëntere organisatie. Meer leden
betekent dan ook meer competitieteams.
Begeleiding & ondersteuning
Voor dit initiatief heeft het bestuur ondersteuning van Rabobank en
Bond gevraagd. De Rabobank wil dit soort initiatieven ondersteunen als
onderdeel van hun nieuwe programma “ Onze Langstraat”.
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Op 5 september heeft onder leiding van de NOC NSF een eerste
verkenningssessie met mensen van de 2 grootste verenigingen van
Waalwijk High Speed en FST plaats gevonden. Niet alleen bestuur, ook
leden en ouders. Hierin is samen nagedacht over de sterke punten van
de verenigingen, wat we verstaan onder versterking van badminton en is
gebrainstormd over mogelijkheden om dit te bereiken. Dit was een leuk
en leerzame uitwisseling van beelden en gedachten.
Half oktober hebben we vernomen dat deze sessie een vervolg krijgt.
RABOBANK en NOC NSF hebben een specifieke begeleider hiervoor
beschikbaar gesteld. 7 November vindt de officiële kick-off
bijeenkomst met de besturen van High Speed en FST plaats in het
Rabobank gebouw in Waalwijk.
Concrete acties
Naast deze gesprekken vinden er ook al concrete acties plaats. We
zoeken de samenwerking op met kleinere verenigingen in onze regio. De
organisatie van het Langstraattoernooi, het invitatietoernooi, de
gesprekken met andere verenigingen over de samenstelling van
competitieteams zijn al concrete voorbeelden hiervan. Daar kunnen we
nog aan toevoegen dat we vanaf november onze seniorentraining op
dinsdag ook gaan open stellen voor competitiespelers van High Speed.
Dan komt natuurlijk de vraag “Wat betekent dit concreet voor ons als
FST?”. Ik heb hier en daar al de woorden opgevangen zoals fusie,
overname, andere speelavonden, verandering van de sfeer. Dit is
allemaal nu niet aan de orde. Ik sluit niet uit dat er ooit wat gaat
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veranderen. Wat ik wel weet is dat deze verandering voor ons geen
verslechtering zal inhouden. We streven juist naar versterking van de
sport in Waalwijk (e.o.).

Foto’s bij dit artikel: Han Hermkens van Fotostudio Image&Motion.

Anton van Himbergen
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Wedstrijd-systeem voor senioren op donderdag

Voor de zomervakantie hebben we 3 weken een nieuw systeem getest.
Jullie zullen je misschien afvragen wat we met die ervaringen gedaan
hebben en hoe we nu verder gaan. Ik wil jullie hier wat meer over
vertellen.
Direct na deze proefperiode hebben wij van 20 mensen een evaluatie
ontvangen. De reacties waren zowel positief als negatief. Vele mensen
hebben hun reactie ook toegelicht en enkele aanbevelingen gedaan.
Op basis van deze resultaten heeft het bestuur besloten om nog een
proefperiode te doen met een iets aangepast systeem: het toepassen
van 2 kolommen. Dit gaan we ook weer evalueren. Dat doen we middels
de formulieren, maar gaan ook gericht mensen vragen. De proefperiode
zal in november/december plaatsvinden. Vanwege de laddercompetitie
in september hebben we dit wat naar achteren moeten verplaatsen.
Op basis van de ervaring met 3 systemen (ons oude, de 3 kolommen en
de 2 kolommen) zal het bestuur met een voorstel komen op de ALV en
aan jullie voorleggen.
Waarom op de ALV? Het bestuur kan niet zelfstandig het systeem
veranderen. Dit komt doordat het systeem in het huishoudelijk
reglement van onze vereniging is opgenomen.
Anton van Himbergen
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Tim-Top-Training

Foto’s bij dit artikel: Han Hermkens van Fotostudio Image&Motion

Direct na de zomervakantie is Tim Croesen gestart als nieuwe trainer
voor onze seniorengroep op dinsdag. Sindsdien is de opkomst meer dan
het dubbele van voorheen: rond de 20 spelers.
Dit betekent dat onze spelers erg positief zijn. Iedereen is super
enthousiast, ook al hebben ze bijna altijd spierpijn naderhand. Het is
een zware training van een bloedfanatieke trainer, waarbij je duidelijk
effect ziet op ieders conditie en spel.
De training is erg afwisselend. Tim brengt binnen een vaste structuur
steeds nieuwe elementen in de training. Ook de betere spelers van onze
vereniging zeggen door deze training te blijven leren.
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Vanaf november zullen ook competitiespelers van High Speed hierbij
aansluiten. Sinds dit seizoen hebben zij geen seniorentrainer meer.
We zijn begonnen om de training open te stellen voor spelers van de
weekend en de midweekcompetitie. Er is nog ruimte in de groep voor
andere senior FST-leden. Wil je zelf verder groeien in het spel, kan je
een pittige training aan of denk je er over om ook competitie te willen
gaan spelen? Dan kan je tegen een kleine vergoeding meetrainen op de
dinsdagavond.
Als je interesse hebt, geef je dan op bij Daan Wijngaard:
technischezaken@fstwaalwijk.nl

Anton van Himbergen en Daan Wijngaard
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Uitnodiging BraVo competitie

Beste jeugdleden,
Dit jaar doen wij weer mee aan de Brabantse voorjaars jeugd
competitie afgekort BraVo competitie.
De BraVo competitie is de nieuwe naam van de minicompetitie de
competitie zelf is niet veranderd.
Deze competitie is bedoeld voor beginnende en gevorderde jeugdleden,
kortom voor ieder jeugdlid die het leuk vindt om eens kennis te maken
met de BraVo competitie of meer wil spelen na het reguliere competitie
seizoen.
Het maakt niet uit als je geen ervaring hebt met het spelen van
wedstrijden of competitie. Iedereen kan hier aan mee doen. Dit kan ook
een mooie gelegenheid zijn om je voor te bereiden op de reguliere
competitie.
Je doet mee met een team wat uit minimaal 4 kinderen moet bestaan.
De samenstelling van het team maakt niet uit en wordt door ons
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ingedeeld. Het niveau van de teams wordt op elkaar afgestemd, leeftijd
speelt geen rol. Het belangrijkste is plezier hebben met elkaar.
De BraVo competitie is een competitie die begint vanaf 2 maart tot en
met juni 2018.
In deze maanden worden +/- 6 wedstrijden gespeeld. De deelnemende
verenigingen komen uit deze regio dus de reisafstanden zijn klein.
De organisatie vanuit FST wordt gedaan door:
 Angela Galiart
 Marcel van de Laar
Deelnemen aan de BraVo competitie
Graag zouden wij willen vragen of je hieraan deel wil nemen en dit via
info@bravocompetitie.nl zou willen bevestigen?
Wij willen dit graag weten vóór 15 november zodat wij tijd hebben om
een leuke team indeling te maken en jou in te schrijven vóór
17 november.
Voor extra informatie over deze BraVo competitie kun je mij (Marcel)
bellen op tel. 06 4056 4772 of uiteraard vragen op de donderdagavond
of zaterdagochtend aan Angela.

Met vriendelijk groet,
Marcel van de Laar
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Oud- en jong samen actief bij FST
Wat is leuker dan ook eens samen badminton spelen met je papa of
mama of zelfs met je opa? Dit kon afgelopen zondag 28 oktober. Toen
hebben we ons jaarlijkse Ouder-Kind-Toernooi gehouden. Vanaf 10 uur
tot 15 uur hebben jong en oud (van 5 tot 70+) heerlijk samen gezellig
badminton gespeeld in sporthal de Slagen.
Maar liefst 27 koppels hadden zich hiervoor ingeschreven. Iedereen
werd in een poule met 5 andere koppels ingedeeld. Elke ronde duurde 20
minuten. Vooral de jongsten gingen er fanatiek tegen aan en streden
om elk puntje.
Het is mooi te zien dat iedereen het spelletje badminton snel oppikt.
Soms was duidelijk dat papa of mama zelf vroeger ook wel eens
badminton heeft gespeeld.
Dit jaar bestaat FST 55 jaar. Daarom was er tijdens het Ouder-KindToernooi een speciale activiteit. Nadat iedereen wel
3 badmintonwedstijden had gespeeld, werd een Boks-Clinic gehouden.
Voor iedereen. Eerst een intensieve warming up, vervolgens fanatiek
met echte bokshandschoenen tegen je papa of mama aan meppen. Het
was een leuke en sportieve zondag.
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FST op sport- en cultuurmarkt Waalwijk

Onze vereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden. Daarvoor is het
belangrijk om zichtbaar te zijn. Voor de eerste keer hebben we dit jaar
daarom meegedaan aan de sport- en cultuurmarkt op het Raadhuisplein
in Waalwijk.
Nog eerder is er badminton gespeeld op de Grotestraat en het
Raadhuisplein in Waalwijk!
FST had een mooie stand op een centrale plaats. Will, Sheng, Olivia en
Anton hebben onze stand gestaan. Alle basisschoolleerlingen moesten
met een stempelkaart langs alle presentaties en stands. Bij onze stand
konden ze het aantal shuttles raden en moesten ze samen badminton
spelen. We gebruikten hier
dranghekken als een soort net.
Met wat krijtstrepen maakten we
een veld.
Ondanks het beetje regenachtige
weer, hebben we veel aanloop
gehad. 80 kinderen (en soms ook
ouders) hebben actief deze
middag gebadmintond en de shuttles geraden. Milan Oomes van 11 jaar
heeft uiteindelijk de shuttle-raadwedstrijd gewonnen. Hij heeft op 20
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oktober de prijs, een mooi racket, tijdens onze jeugdtraining in
ontvangst mogen nemen. Het waren er uiteindelijk 167 shuttles.
Badminton en FST waren weer mooi zichtbaar voor Waalwijk. Volgend
jaar weer!
Anton van Himbergen
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Geen badminton op 15 november en
27 december
Sporthal de Slagen wordt door de Gemeente ook voor
kampioenschappen en voor evenementen gebruikt. Op donderdagen 15
november en 27 december is deze sporthal helaas niet voor ons
beschikbaar.
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VooR de HélÉ FamiliE

24 november 2018
SinteRKlaaS en BingO
WaaR:

De FlambouW
Loeffstraat 115, Waalwijk
TijD:

13.00 – 17.00 uur

SinterklaaS

Dit jaar komt de Sint weer langs met zijn Pieten.
De sint zal voor alle kinderen tot 10 jaar een cadeautje meenemen. Laat
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even via secretaris@fstwaalwijk.nl weten of je komt zodat we genoeg
plek voor jullie hebben.

BingO
Daarnaast is er voor iedereen, ook al kom je niet voor de sint, een bingo.
Deze bingo heeft SUPER prijzen. Het zou voor ons ook fijn zijn als je
even laat weten als je komt bingoën, dit in verband met inkopen. Dit kan
naar hetzelfde mailadres. De eerste ronde krijgen
jullie van de sint. Wil je daarna nog door bingoën
dan kost je dat maar €5,- voor 4 rondes.

Tot dan!
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HoofdprijS

€55,-

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel 2019
Het is al weer bijna 2019 en daar horen
traditiegetrouw de nieuwjaarswensen bij.
Wij geven onze leden de gelegenheid om elkaar
een gezond en sportief 2019 te wensen tijdens de
nieuwjaarsborrel in het sportcafé van De Slagen.
 Voor de donderdagjeugd: 3 januari om 20.15
uur.
 Voor de senioren:

3 januari om 22.15 uur.

We zorgen dan voor een hapje en een drankje die avond.
We spelen die avond wel gewoon badminton, maar stoppen dus iets
eerder.
 Voor de zaterdagjeugd:

5 januari om 10.00 uur

Na de training is er dan voor de zaterdagjeugd een gezellig samenzijn in
het sportcafé van sporthal De Zeine.
Het Bestuur
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Jeugdkamp 2019
Het is pas november, toch zijn wij al bezig met de organisatie van het
jeugdkamp 2019.
We kunnen jullie nu al verklappen dat het weer een geweldig weekend
wordt.
We gaan in 2019 van vrijdag 21 t/m zondag 23 juni op kamp.
Het is dit keer een bijzondere locatie. We gaan naar Overasselt. Dat is
een plaatsje vlak bij Nijmegen.
We hebben daar een aantal blokhutten gehuurd waar jullie in kunnen
slapen. Natuurlijk is er ook een gezamenlijke ruimte om te eten, en
spelletjes te doen. Verder is er een klimbos en nog vele andere
activiteiten.
Kijk maar eens op onderstaande site, dan kun je zien hoe het
blokhuttenkamp er uit ziet.
www.hetbuitencentrum.nl/overasselt/blokhutten/
Vanaf februari kunnen jullie
jezelf opgeven voor dit kamp,
via een inschrijfformulier dat
jullie dan van ons krijgen.
Reserveer nu vast dit weekend
zodat je zeker meekunt.
Namens de kamporganisatie,
Jos Verlaan
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VCP
Wat betekent dat nou eigenlijk?
VCP staat voor Vertrouwens Contact Persoon.
Dat is/zijn een of meerdere personen binnen een vereniging die
aanspreekpunt zijn als je klachten of vragen hebt op het gebied van
ongewenste omgangsvormen.
Daarmee wordt bedoeld: pesten, discriminatie, machtsmisbruik of
seksuele intimidatie.
Mocht je hier binnen FST mee in aanraking komen, in welke relatie je
ook tot de club staat (lid, ouder, trainer, toeschouwer etc.) dan kun je
altijd bij de VCP terecht.
Het zijn geen makkelijke onderwerpen om over te praten, maar zeker
wel heel belangrijk omdat we het op willen lossen en/of voorkomen.
Uiteindelijk komt iedereen om gezellig badminton te spelen.
Wie zijn er nu de VCP’ers binnen FST?
Wij stellen ons graag aan jullie voor, omdat een naam en gezicht erbij
wel zo fijn is.
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Mijn naam is Micha Timmermans.
Op mijn zevende werd ik lid van FST.
Ondertussen ben ik twee keer lid-af geweest en
weer teruggekomen. Op dit moment ben ik op de
baan niet erg actief, maar zeker niet erbuiten.
Buiten VCP’er ben ik ook vrijwilliger en help mee
daar waar ik kan.
Een tijd ben ik begeleider bij de zaterdag jeugd
geweest en af en toe bij de donderdag jeugd.
Vorig jaar heb ik de clinics op scholen mee
verzorgd wat erg leuk was.
Graag denk ik mee, wanneer ik daarvoor benaderd word, over
vraagstukken die zich binnen de club afspelen.
Daarnaast ben ik ook moeder van Fenne en vrouw van Elo die beide ook
lid zijn van de vereniging.
Invalshoeken genoeg dus om deze taak serieus te nemen.
Ondanks dat ik wat minder in de zaal aanwezig ben, ben ik voor
bovenstaande zaken altijd te bereiken op onderstaand mailadres.
Hopelijk is het niet nodig, zo wel dan schroom niet.

Groetjes Micha
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Ik ben Nikki de Jong.
Ik ben ondertussen alweer 11 jaar lid van FST en
als vrijwilliger ben ik op diverse manieren actief.
Zo ben ik bestuurslid (secretaris &
ledenadministratie), organiseer ik activiteiten
voor de jubileumcommissie en organiseer ik al 4
jaar het jeugdkamp mee.
Sinds kort vervul ik samen met Micha ook de taak
van Vertrouwenscontactpersoon.
Naast al deze taken probeer ik iedere donderdagavond zelf ook nog een
potje badminton te spelen en speel ik dit jaar competitie in de 7e
divisie (3de klasse).
Groetjes Nikki

Mocht je ergens tegen aanlopen en wil je graag met één van ons of met
ons beide hierover in gesprek, dan kun je altijd contact met ons
opnemen via het e-mailadres: vcp@fstwaalwijk.nl
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Jubileumjaar activiteiten
Er zijn de afgelopen verschillende activiteiten geweest. Hieronder een
klein overzicht met foto’s om een impressie te geven.
Mannenactiviteit
In mei (een tijdje geleden) hadden we de mannenactiviteit met een
gezellige groep mannen hebben we heerlijk gebarbecued.

Vrouwenactiviteit
In juni hadden we de vrouwenactiviteit tijdens deze activiteit hebben
de vrouwen mooie taartjes gemaakt en lekker geluncht.
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Tapasavond
Zoals elk jaar hadden we weer op de laatste speeldag voor de
zomervakantie een tapasavond. Dit jaar iets anders, want we hadden
het ook voor de donderdagavondjeugd.
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FST-Beach-Badminton
Na de zomervakantie hadden we nog de FST-Beach-Badminton dit om
lekker in de zomerse stemming te blijven. Lekker badmintonnen met een
cocktail.
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Dit waren de afgelopen activiteiten. Er volgen er nog meer, hierover
horen jullie snel meer.
Met feestelijke groet,
De activiteitencommissie
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DANK leden en Rabobank!
Ook dit jaar heeft onze club weer meegedaan aan de Spek-de-clubkas
van de Rabobank. FST heeft een Rabo-rekening. Daarom kunnen we
meedoen. Alle Leden van de Rabobank hebben 2 stemmen per vereniging
kunnen uitbrengen. Dit heeft dit jaar geleid tot een sponsorbedrag van
481,20 Euro!
Op zaterdag 27 oktober heeft Geert van Rooij namens Rabobank de
Langstraat deze cheque aan FST overhandigd. Namens FST heeft Tom
Smits deze cheque in een grote gouden enveloppe in ontvangst mogen
nemen en geopend. Wij zijn allemaal erg blij met dit bedrag. We gaan
komend jaar weer veel leuke dingen met dit bedrag doen.
Dank je wel, stemmers van de Rabobank!
Anton van Himbergen en
Jos Verlaan
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Doneer JE DUPPIES aan FST!
Wisten jullie dat je bij AH Jansen aan het
Bloemenoordplein in Waalwijk Duppies kan sparen
voor FST? Dit is een sponsoractie. Het is eenvoudig
en kost jezelf geen geld.
Ik leg even uit hoe dit werkt. Dan kan jij ook zorgen
dat er nog meer Duppies bij komen.
1. Meldt je Bonuskaart aan bij het Duppies-Actie apparaat. Deze staat
direct na het binnen komen in de winkel rechts.
2. Voer je emailadres in bij dit apparaat. Dit hoef je alleen de eerste
keer te doen.
3. Doe daarna je boodschappen in de winkel.
4. Zorg dat je bij de kassa de Duppies op je bonuskaart laat plaatsen.
5. Ga met je bonuskaart naar Duppies-Actie apparaat.
6. Ga naar badmintonvereniging FST en doneer je duppies. 100 Duppies
is 2 Euro waard.
Kleine moeite groot plezier voor ons! Vertel dit aan iedereen door.

Jos Verlaan en 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 Niels 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 ....... Niels Rimmelzwaan
Hoi allemaal!
Ondertussen ben ik een jaar bij de vereniging. Hoogste tijd dus om een
verhaaltje over mezelf te schrijven!
Mijn ouders zijn van Amsterdam naar het altijd pittoreske Almere
verhuisd, waar ik in 1988 geboren ben. Ik heb hier tot mijn twaalfde
gewoond om vervolgens naar Dronten te verhuizen. Hier ben ik tevens
begonnen met badmintonnen.
Na de Havo ben ik een tijd gaan rondzwerven door Europa om
vervolgens toerisme te gaan studeren. Eerst in Amsterdam, gevolgd
door de NHTV in Breda. Hier heb ik mijn vriendin leren kennen waarmee
ik, na ons afstuderen, wederom naar het buitenland ben vertrokken om
een wintersportchalet te runnen in Italië, gevolgd door het runnen van
accommodaties op een camping aan het Gardameer. Toen we samen de
keuze maakten om te settelen was er maar één provincie mogelijk om te
wonen (een Brabantse haal je onmogelijk uit Brabant) en zijn in 2016 in
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Waalwijk gaan wonen.
Momenteel werk ik op het hoofdkantoor van Vacansoleil in Eindhoven.
Een touroperator die kampeervakanties aanbiedt op meer dan 500
campings in Europa. Ik ben verantwoordelijk voor alle hosts (medewerkers die voor ons op campings werken) en coördineer voor, tijdens en na
het seizoen alle werkzaamheden op- en rondom de camping.
Sinds een jaar dus lid van FST waar ik met veel plezier wekelijks speel.
Sinds kort speel ik ook competitie (FST4) waardoor ik naast de dinsdag
en donderdag, tevens in de weekenden in sportzalen te vinden ben.
Super leuk!
Aan mij de schone taak om iemand anders aan te wijzen om de volgende
keer iets over zichzelf te schrijven: Jeroen Reitsma!
Niels Rimmelzwaan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------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, Daan
Vermeer en Niels
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Verjaardagskalender

FST Feliciteert:
November
7

Roos van Drongelen

7 Fenna Rutten
12 Sander IJpelaar
19 Nico Vervoordeldon
22 Geert van Gestel
25 Lonneke Arnold
29 Arie de Meijer
29 Joan Peeters

December
2
4

Hans Biggelaar
Jan van Wees

19 Corry Terhorst
20 Teus van Laarhoven

10 Madelief Braspenning
11 Matt Vugts

21 Daan Scholten
23 Lizzy Verhoeven

11

23 Meindert Tand

Dennis Hooijen
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13 Saakje Sterk
16 Sem Clarijs

25 Olivia van Dommelen
30 Amy Brouwer

Januari
1
1

Almaz Mesgana Kasa
Mebrak Berhame Adhanom

13 Moos van Zandwijk
14 Anne-fleur van Beveren

1
5

Kees de Kort
Cor Hagemeijer

24 Jackeline Straathof
26 Jac Vermeer

11

Theo Koolen

31 Chris van Hassel

Februari
1
4

Dalla de Raden
Sander de Jongste

14 Shewit Abehalem Tesfemhr
16 Christian Staps

5
6

Menno Keur
Micha Timmermans

17 Will ten Bosch
26 Sheng Huang

8
9

Farah-iffah Tuarita
Kristal Lub

28 Martin Dekkers
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Mutaties ledenbestand
1 juni 2018 – 1 december 2018
FST verwelkomt alle nieuwe leden:
Junioren:
Jasper Bergmans
Lizzy Verhoeven
Niels Geertsma
Timo Melissant
Tom Smits
Jackeline Straathof
Kaylah Adiraanse
Sem Clarijs

Senioren:
Mark Steur
Jessica Huang
Joost Quirijnen
Pascal Pennings
Arie de Meijer

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

FST neemt afscheid van:
Junioren:
Jasper Bergmans
Marleen Montens
Martijn Nieuwenhuizen
Mirthe Klijn
Alexander Maptherus
Alisha Brandel
Anouk van Liempde
Marijn de Vries
Bleona Gashi
Renata Cooijmans
Marit de Rooij
Yue-lin van de Laar

Senioren:
Paul Overeem
Belinda van Sluisveld
Jan van Cromvoirt
Remo de Jong
Margriet Heebing

Quinty Pullens

46
de

3 editie
57ste jaargang

47
de

3 editie
57ste jaargang

48
de

3 editie
57ste jaargang

