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Van de voorzitter
Voor je ligt de eerste SMASH van 2019. Het bestuur en de redactie
willen minimaal 3 SMASHes per jaar uitbrengen. Ook deze uitgave zal
weer redelijk dik worden. Dat denk ik althans. Ik schrijf dit voorwoord
altijd voordat de andere stukjes klaar zijn. Samen met het bestuur
maken we natuurlijk eerst een inhoudsopgave. Hierbij kwamen maar
liefst op 18 verschillende rubrieken. Dat zullen dan ook wel veel
bladzijden worden….. 😊
2019, een nieuw jaar met nieuwe doelstellen en activiteiten. Maar ook
doorgaan met de goede dingen die we al doen. Zoals de Jeugd-Inloop, de
clinics op scholen, maar ook onze toernooien als de Clubdag, het
invitatietoernooi en het ouderkind toernooi.
Op de ALV van 21 maart zullen we als bestuur verantwoording afleggen
over het jaar 2018 en zullen we uitleg geven over wat we van plan zijn.
Er zijn ook zeker punten die we aan jullie, de leden van FST, willen
voorleggen. De agenda van de ALV en het verslag van de vorige ALV zijn
in deze SMASH te vinden.
Ook in deze SMASH een nieuwe rubriek. Het gaat over de vrijwilliger in
onze vereniging. We staan onvoldoende stil bij de inspanningen die onze
vrijwilligers doen voor FST. Daan Vermeer heeft het initiatief voor
deze nieuwe rubriek genomen. In de eerste uitgave word ik door Olivia
van Dommelen geïnterviewd. Erg leuk om op deze wijze met onze jeugd
in contact te komen.
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Al bladerend door de foto’s op mijn iPhone zie ik dat we nog een paar
onderwerpen in deze SMASH geen aandacht hebben gegeven. Daarom
plak ik deze maar onder mijn voorwoord: de winnaars van de Waalwijkse
kampioenschappen en onze
vrijwilliger Kees de Kort die
samen met een heel team
vrijwilligers badmintonles
geeft tijdens de gymles.
Dank je wel, Kees!
Veel leesplezier.
Anton van Himbergen

Afbeelding 1:Badminton clinics. Kees de Kort doet de warmin-up

Afbeelding 2: Onze kampioenen op de Waalwijkse Kampioenschappen van 3 februari jl.
Een mooie prestatie
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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

Midweekcompetitieleider
Marcel van de Laar
06 53 10 58 88
midweekcompetitie@fstwaalwijk.nl
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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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Van de redactie
Wat gaat de tijd toch snel! Het is alweer een jaar geleden dat ik bij de
redactie kwam en samen met Nikki de SMASH een make-over heb
gegeven. Nu werken Sheng en ik een paar keer per jaar aan een nieuwe
editie van ons clubblad. Maar zelfs na een jaar zijn we nog niet klaar
met de SMASH. Vanaf deze editie is er een nieuw artikel dat in elke
editie terug zal komen. Een jeugdlid zal hierin een vrijwilliger
interviewen. Olivia bijt het spits af en haar interview met Anton is te
lezen op pagina 52.
Verder zijn we als redactie benieuwd wat jullie vinden van de
vernieuwde SMASH. Laat het persoonlijk weten of stuur een mailtje
naar redactie@fstwaalwijk.nl. Een email met daarin een suggestie of
een artikel wat je geplaatst wilt hebben, mag ook altijd verstuurd
worden.
Voor nu veel plezier met het lezen van deze SMASH.
Namens de redactie,
Daan
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Uitnodiging ALV 2019
Beste FST-ers,
Bij deze nodig ik jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering (ALV). Deze zal plaatsvinden op donderdag 21 maart 2019.
De ALV begint op 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

de

1 editie
58ste jaargang

11

Agenda Algemene Leden Vergadering
Datum:

Donderdag 21 maart 2019

Locatie:

Sporthal ‘’de Slagen’’, eerste verdieping

Aanvang: 19:30 uur
Agendapunten:
1.

Opening van de voorzitter

2.

Notulen van de A.L.V 1 maart 2018

3.

Verslag algemene zaken

4.

Verslag jeugdzaken

5.

Verslagen activiteitencommissie

6.

Verslag technische zaken (inclusief TC)

7.

Verslag competitieleider weekend en midweek

8.

Verslag penningmeester

9.

Kascontrole commissie

10.

Begroting 2019

11.

Bestuursvoorstellen

12.

Bestuursverkiezingen:
Anton van Himbergen : herkiesbaar

13.

Mededelingen

14.

Huldiging jubilarissen

15.

Rondvraag
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Notulen ALV 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.
2. Notulen van de A.L.V 9 maart 2017
De notulen wordt ongewijzigd goedgekeurd.
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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.
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
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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
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
overnemen, namelijk Kirsten van de Ven. Marcel van de Laar blijft
de mini- en midweekcompetitie organiseren.
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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
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.
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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
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
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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.
5. Verslag competitieleider weekend en midweek
- Weekend
Het hoogtepunt van dit jaar is dat het team van Quinty, Thymo,
Farrah-iffah, Chairudin & Paulien in hun eerste jaar in de
seniorencompetitie in de derde klasse kampioen zijn geworden. De
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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.
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.
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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
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
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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.
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.
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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
- 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
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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
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 Willen 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.
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- De vraagt rijst of er evt. een programma gebruikt kan
worden voor de ledenadministratie. Dit zal nader onderzocht
worden.
Voorzitter:

Secretaris

Anton van Himbergen

Nikki de Jong
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Algemeen verslag 2018
Op 1 januari 2018 waren er 156 leden lid van FST. 55 jeugdleden en 101
senioren. In 2018 zijn er 30 nieuwe leden bijgekomen en 35 leden
gestopt, waarvan 9 leden hetzelfde jaar begonnen waren. Door deze
wijzigingen stond op 1 januari 2019 de teller op 151 leden FST-leden.
Dit waren 105 senioren en 46 jeugdleden. Redenen om te stoppen zijn;
verhuizen, tijdgebrek door werk & school, blessures en bij jeugd toch
een andere sport gaan doen.
Zoals te zien is zit het verschil vooral in het aantal jeugdleden. In 2018
was 35,3% jeugdlid. In 2019 nog maar 30,5%. Daarnaast worden er dit
jaar 8 jeugdleden 18 jaar, waardoor het aantal jeugdleden nog lager zal
komen te liggen. De focus ligt dan ook vooral op aanwas van nieuwe
jeugdleden. Hier zijn we als club voornamelijk mee bezig door middel
van het geven van clinics op scholen in de omgeving in combinatie met
het nog te organiseren schoolbadmintontoernooi in de herfstvakantie
2019. Voor deze tijd willen we alle groepen 6/7/8 tweemaal bezocht te
hebben om ze enthousiast te maken om mee te doen aan dit toernooi en
hen kennis te laten maken met badminton als sport. Naast het geven van
deze clinics proberen we ook jeugd te trekken door veel aandacht te
besteden aan badminton in de plaatselijke kranten door aandacht te
vragen voor bijzondere momenten binnen onze club, bijvoorbeeld de
inloop van de mini’s aan het begin van dit jaar. Het effect van deze
acties is te merken! De inloop was een succes en er is zelfs al een aantal
nieuwe kinderen lid geworden!
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Naast de terugloop in de jeugd wordt er af en toe gevraagd waar alle
vrouwen zijn gebleven. In cijfers is het verschil klein (1-1-19 maar 3
vrouwen minder dan op 1-1-18), maar toch willen we in 2019 ook acties
gaan opzetten om meer vrouwen te werven voor onze club, zodat we ook
genoeg dames blijven hebben voor het spelen van mixen, damesdubbels
en competitie! Dit plan zal gedurende het jaar meer vorm gaan krijgen.
Mocht iemand nog goede ideeën hebben, horen we het graag!
Groetjes,
Nikki
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Jeugdzaken
In januari 2018 bestonden de mini’s (onze 4-7 jarigen) 1 jaar. Dit
hebben we gevierd door een jeugdinloop te organiseren. Voor de ouders
was er gebak en koffie terwijl ze naar hun kind konden kijken. Voor de
kinderen hadden we verschillende badminton gerelateerde spellen
klaargezet. Door het organiseren van deze ochtend hebben we weer
meer bekendheid gecreëerd en we hebben er ook enkele jeugdleden aan
over gehouden.
Om nog meer bekendheid te creëren voor badminton hebben we in 2018
ook weer clinic’s gegeven op diverse scholen. Een van de doelen van het
geven van deze clinic’s is dat de kinderen deel gaan nemen aan een
toekomstig badminton scholen toernooi, wat in de herfstvakantie van
2019 plaats gaat vinden. De focus ligt vooral op de jeugd uit groep 7 en
8. Wanneer je een keertje zin hebt om te helpen bij een van de clinic’s
horen wij dit graag.
Vorige jaar hoopte ik ook te starten met een jeugdcommissie, maar
doordat we het druk hadden met het jubileumjaar is dit er helaas nog
niet van gekomen. In 2019 gaan wij met de jeugdcommissie wel een
activiteit organiseren. De jeugd ontvangt hier binnenkort meer
informatie over.
Nu nog even over de jeugdtrainingen. In 2018 zijn helaas Marcel, Erwolt
en Kirsten gestopt met het geven van de training.
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Gelukkig hebben we hiervoor 3 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen,
namelijk: Kees, Elo en Kiara zijn erbij gekomen. Leuk dat jullie ons team
versterken. Alle andere begeleiders en trainers natuurlijk ook heel erg
bedankt, want zonder jullie kunnen wij dit echt niet.
Vorig jaar zijn Anton, Daan Wijngaard, Josien, Imke en ik (Nicky R.)
gestart met een cursus baantrainer. Dit hebben wij aan het einde van
2018 gehaald. Wij willen dit als vereniging aan onze begeleiders aan
blijven bieden. Dit zodat wij de jeugd op een zo goed mogelijke manier
kunnen blijven begeleiden, want elk kind is uniek. En het is belangrijk om
ze de juiste technieken leren.
Ook vond er zoals elk jaar een jeugdkamp plaats. Dit jaar zijn we naar
Helvoirt geweest met een grote groep jeugdleden. We hebben vele
spellen en activiteiten gedaan. Ook hadden we een grote spooktocht
waarbij enkele senior leden hebben geholpen, dit was echt super.
Bedankt daarvoor. De organisatie van het jeugdkamp 2019 is al in volle
gang en het belooft weer een top kamp te worden.
Als laatste wil ik nog even melden dat er dit jaar (2019) een grote
groep jeugdleden door gaat stromen naar de senioren, omdat ze de
leeftijd van 18 dit jaar gaan bereiken. Hierdoor gaat er veel ruimte
vrijkomen voor nieuwe jeugdleden. Momenteel sluit de U11 al aan bij de
donderdagavond om extra badmintonervaring op te doen voor hun
competitie wedstrijden.
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Jubileumcommissie
Vorig jaar bestond FST Waalwijk 55 jaar. Wij (Angela, Imke, Pascal,
Nikki de J. en Nicky R.) hadden daarom in het jaar 2018 elke maand
voor jullie een activiteit in de agenda staan. We begonnen 2018 met een
druk bezochten nieuwjaar borrel voor zowel de jeugd als de senioren
met een lekker stukje gebak om ons 55-jarig bestaan te vieren. De
taart was gemaakt door Marcel van der Laar, wij vonden hem zeker
geslaagd.
In februari hadden we de FST W.W.W. (Waalwijkse Winterse
Wandeling). Het was een geslaagde wandeling met rond de 55
deelnemers. Het weer was goed, beetje koud, hierdoor was de warme
chocolademelk met slagroom en een lekker worstenbroodje gesponseerd
door ‘Dutch Bakery’ nog lekkerder. Vele hadden daarnaast ook nog
lekker gegeten bij het Genieten.
Na de succesvolle en gezellig wandeling in februari hadden we in maart
de Club dag voor iedereen met een loterij met leuke prijzen. Deze Club
dag werd voor de senioren en zijn/haar partner afgesloten met een
geweldig Old School feest bij ‘de Zoete Inval’. Iedereen was in zijn
beste outfit naar dit feest gekomen. Voor de jeugd hadden we in maart
iets heel anders. We zijn met de jeugd naar de bioscoop geweest en dit
afgesloten met een lekker ijsje. Vele jeugdleden zijn mee geweest naar
deze activiteit, hierdoor hebben we voor meerder verschillende films
gekozen. Hierdoor was er voor iedereen wat.
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Na 3 drukke maanden was het in april iets rustiger. In deze maand
hebben wij ons vooral op de vrouwen gericht van de vereniging. De
vrouwen hebben een taartdecoreer workshop gehad. Iedereen had haar
best gedaan op de mooie taartjes. Ze waren trouwens ook erg lekker.
De dames hebben daarnaast ook lekker geluncht, met een keuze uit
heerlijk broodjes.
Nadat de vrouwen aan de beurt waren geweest, was het de tijd voor
een mannenmaand in mei. We hebben met een groepje mannen heerlijk
gebarbecued met een ruime keuze aan vlees. Dit was zeker geslaagd. Bij
deze heerlijk barbecue hoorde natuurlijk ook een lekker biertje,
hiervan was genoeg aanwezig.
Na een maandje rust voor de activiteitencommissie in juni vanwege het
te organiseren jeugdkamp, was het in juli weer de tijd voor onze
tapasavond om het seizoen mee af te sluiten. De bedoeling van de tapas
is zoals elk jaar, dat de leden allemaal een klein hapje maken en dit
gezamenlijk met elkaar opeten onder het genot van een lekker drankje.
Nieuw dit jaar was dat we de tapasavond ook bij de donderdagavond
jeugd hebben gehouden. Ook dit was het een groot succes, waardoor we
het dit jaar ook weer voor de donderdagavond jeugd gaan organiseren.
Voor de zaterdagjeugd hadden we een lekker ijsje om de vakantie in te
luiden.
Na de zomervakantie zijn we in augustus het seizoen geopend met
zomerbadminton. Tijdens het zomerbadminton hadden we een
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alcoholvrije cocktailbar geplaatst in de sporthal. De heerlijke
verkoelende cocktails waren een goede combinatie met een lekker potje
badmintonnen tijdens de warme zomer van 2018. Ook was er de
mogelijkheid tot speedminton en badminton met een supergroot racket.
In september hadden we de laddercompetitie voor zowel de senioren en
de jeugd op de donderdag. Bij de jeugd is deze actief gebruikt en
hebben we veel positieve reacties gehoord.
Net zoals vorig jaar was er een ouder-kind toernooi in oktober. Dit jaar
wilde we graag iets extra’s aan deze dag toevoegen en dit is gelukt. We
hadden naast de wedstrijden die er worden gespeeld dit jaar ook een
boks workshop. Gewoon even iets heel anders, gewoon omdat het kan.
In november naderen we weer bijna het einde van het jaar en kwam
Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek. Dit ging dit jaar ook iets anders
dan normaal, want Sinterklaas had dit jaar wel zin in een potje bingo.
Met dit potje bingo was er een hoofdprijs van maar liefst 55 euro.
Toen was het weer het einde van 2018. De maand december is
aangebroken. De winter staat weer voor de deur, vandaar dat we de
laatste training voor oud en nieuw een barretje met warme
chocolademelk in de zaal hadden gezeten. Dit om in deze koude maand
lekker op te warmen en gezellig te kletsen met andere leden.
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Wij vonden het een geslaagd 2018, bedankt voor jullie deelname aan de
verschillende activiteiten en we hopen dat jullie het ook zo geslaagd
vonden als ons. In 2019 gaan we het iets rustiger aan doen, maar er
gaan zeker weer gezellig activiteiten plaats vinden!
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Technische Zaken
Hallo allemaal,
We hebben sinds dit seizoen een vernieuwde technische commissie.
Hierdoor worden mijn taken en verantwoordelijkheden door meerdere
mensen gedragen. Onder de verantwoording van de TC vallen onder
meer de vaste toernooien, zoals de clubdag en het ouder- kind toernooi.
Ook de competitie is onder de TC komen te vallen.
De technische commissie bestaat nu uit Daan Wijngaard, Stefan de
Kloe en Marcel van de laar.
Zoals inmiddels bekend hebben we sinds de zomervakantie een nieuwe
trainer, Tim Croessen.
Zelf speelt hij bij BCH in ‘s-Hertogenbosch waar hij in de 1e divisie
speelt.
De trainingen worden als zeer positief ervaren. Dat is dan ook te zien
aan de opkomst van over het algemeen rond de 20+ spelers. De training
is erg afwisselend waardoor het leuk blijft om te doen. Ook de betere
spelers geven aan van Tim te kunnen blijven leren.
Heb je ook interesse om te komen trainen? Meld je dan bij
onderstaande aan.
Dankzij de trainingen van Tim zijn er dit jaar 8 spelers van High Speed
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bij FST komen trainen op de dinsdagavond. Ze betalen hier uiteraard
ook voor.
Ook leuk om te melden is dat FST 3 (team van vorig jaar) nog 2 e is
geworden op het NK en daarnaast dit jaar genomineerd was voor de
Powerhouse sport awards voor sportploeg van het jaar (zes gemeentes
samen 174.000 inwoners groot). Helaas zijn ze het niet geworden, maar
het blijft een grote prestatie!
Dan willen wij nog graag onder de aandacht brengen dat de
inschrijvingen voor de clubdag van zaterdag 9 maart weer begonnen
zijn. Je kunt het inschrijfformulier ook vinden op onze FST-site.
Dit jaar zal er na de prijsuitreiking voor een hapje en een drankje
worden gezorgd.
De organisatie hoopt dat er dit jaar wederom veel leden meedoen aan
de clubdag en zij roept dan ook alle leden op om zichzelf in te
schrijven. Wij hopen dat het wederom een gezellige dag wordt en
wensen iedereen veel speelplezier en succes.
Daan Wijngaard
Technische Zaken
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Competitie
Hallo allemaal,
In goed overleg heb ik de taken van Kirsten als competitieleider dit
jaar overgenomen.
We gaan niet op zoek naar een nieuwe competitieleider maar dit is nu
bij de Technische Commissie komen te liggen, bestaande uit Daan
Wijngaard, Stefan de Kloe en Marcel van de laar.
Om het voor de competitiespelers makkelijker te maken zich op de
wedstrijden te kunnen richten zijn er verbeteringen doorgevoerd zoals
een bemande wedstrijdtafel waar de zaalindeling ligt en shuttles en
wedstrijdformulieren (voor zover als mogelijk nu al ingevuld) kunnen
worden opgehaald. Ook kunnen daar vragen gesteld worden door de
spelers/ouders.
De Bondscompetitie en regiocompetitie 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 5 teams in de senioren en 3 teams in de juniorenklasse. De
midweekcompetitie doet mee met 4 teams waarvan een herenteam.
Bij de Junioren hebben we goede resultaten behaald. Zo is U13 eerste
geworden, en dit zelfs met drie meisjes en een jongen. Een knappe
prestatie, gefeliciteerd!
De U11 deed dit jaar voor het eerst mee. Helaas zijn ze dit jaar laatste
geworden in de poule maar dat had zomaar anders kunnen zijn. Ze
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hebben gestreden en echt goed hun best gedaan en ik weet dan ook
zeker dat ze volgend jaar hoger zullen gaan eindigen.
De Midweek competitie is nog volop bezig en daarvan volgen de
uitslagen in de volgende editie van de Smash.
Op internet is het leuk om de statistieken van jezelf, of van je mee- en
tegenspelers te bekijken. Dit kan via www.toernooi.nl. Kijk ook op onze
website www.fstwaalwijk.nl/competitie-overzicht voor rechtstreekse
links naar de standen van onze teams.
Dan wil ik iedereen, inclusief de invallers, bedanken voor hun inzet van
het afgelopen seizoen, en iedereen veel plezier toewensen in het
volgende seizoen.
Vergeet je niet in te schrijven voor het nieuwe seizoen. Dit moet
voor 31 maart gebeurd zijn!!
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Uitslagen
De uitslagen van de junioren:
U11: 7e plaats (Madelief Braspenning, Teske Zwijgers, Moos Zandwijk,
Lars van der Pol)
U13: 1e plaats (Olivia van Dommelen, Fenne Martens, Fenna Rutten,
Hugo van der Sangen)
U17: 5e plaats (Meike de Negro, Briseis Richard, Bram de Jong, Martijn
Klerks)
De uitslagen van de Senioren:
FST 1 (5e divisie): 7e plaats (Lonneke Arnold, Sanne de Vos, Manon de
Vos, Sander Hornes, Eric Kranenveld, Elo Martens)
FST 2 (5e divisie): 7e plaats (Farah Iffah Tuarita, Paulien Quax, Thymo
Pullens, Chairundin Tuarita)
FST 3 (7e divisie): 7e plaats (Nikki de Jong, Nikki Pol, Daan Vermeer,
Nicky Rozenbrand)
FST 4 (8e divisie): 2e plaats (Puck van Elzelingen, Brenda Timmermans,
Daan Scholten, Niels Rimmelzwaan)
FST 5 (8e divisie): 6e plaats (Renate Zijlstra, Suus van Elzelingen, Timo
Melissant, Menno Keur)

Daan Wijngaard
Competitileider
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Waalwijkse kampioenschappen 2019
Op 3 februari zijn de Waalwijkse kampioenschapen gespeeld. Er waren
genoeg deelnemers om de A en B klasse in alle onderdelen goed te
vullen. De hele dag is er gestreden om de halve finales en uiteindelijk de
finales te bereiken. Veel partijen eindigden in een gelijke stand, dus de
spelers waren goed aan elkaar gewaagd.
Dit jaar was er voor het eerst mogelijk om voor jonge spelers onder de
15 jaar mee te doen als ze in de senioren competitie meespelen. Voor
Farrah Iffah (13 jaar) was dit haar kans en die heeft ze ook gepakt. Zij
is eerste geworden in de dames enkel A, een hele mooie prestatie.
Thymo Pullens heeft een serieuze poging gedaan om de ongeslagen
Waalwijkse kampioen, Elo Martens dit jaar van de eerste plaats af te
houden. Nadat hij Jay Ekel in 3 sets verslagen had in de halve finale,
mocht hij de finale spelen tegen Elo. Helaas voor Thymo trok Elo in
deze spannende finale toch aan het langste eind en eindigde voor de 19 e
keer op een rij op de eerste plaats.
Omdat veel deelnemers op 3 onderdelen hadden ingeschreven (wat wij
vooral toejuichen) werd het wat later als gepland. Precies om 19:00 uur
waren we klaar met de laatste finale. Zoals gebruikelijk was er een
afgevaardigde wethouder van de gemeente Waalwijk om de
prijsuitreiking te verzorgen.
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Wij kunnen terug kijken op een geslaagd toernooi en kijken alweer uit
naar volgend jaar.
Prijswinnaars van dit jaar zijn:
Onderdeel
Gemengd dubbel B

Dames dubbel B

Plaats en naam

Club

1
2

Alex van de Water+Beaudine van Water
Daan Scholten+Brenda Timmermans

BC F.S.T.
BC F.S.T.

1
2

Marcia Kiep+Karin Rombouts
Marianne van Leijden+Ramla Tuarita

BC Highspeed
ZSV Zidewinde

1
2

Jurgen van Elderen+Hannan Tuarita
Tim Biemans+Erik Gelissen

ZSV Zidewinde
BC Highspeed

1
2

Hetty Dekkers
Brenda Timmermans

BC F.S.T.
BC F.S.T.

1
2

Daan Scholten
Niels Rimmelzwaan

BC F.S.T.
BC F.S.T.

1
2

Jay Ekkel+Jessica Huang
Elo Martens+Sheng Huang

BC F.S.T.
BC F.S.T.

1
2

Jessica Huang+Sheng Huang
Renate de Negro+Corine Tripaldelli

BC F.S.T.
BC F.S.T.

1
2

Nils Brouwer+Jay Ekkel
Elo Martens+Erwolt Pullens

BC F.S.T.
BC F.S.T.

1
2

Farah Iffah Tuarita
Sabine van der Wal

1
2

Elo Martens
Thymo Pullens

Heren dubbel B

Dames enkel B

Heren enkel B

Gemengd dubbel A

Dames dubbel A

Heren dubbel A

Dames enkel A
BC F.S.T.
BV de Maasshuttles

Heren enkel A
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BC F.S.T.
BC F.S.T.

FSTu13 Kampioen!
Proficiat U13-team! Keigoed gedaan. Dit team bestaat uit Fenne
Martens, Olivia van Dommelen, Fenna Rutten en Hugo van der Sangen.
Op zaterdag 9 februari 2019 zijn jullie kampioen geworden. Jullie zijn
heerlijk in het zonnetje gezet.
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Strippenkaart
In 2019 zijn we gestart met de 5-strippenkaart voor senioren. In het
Weekblad Waalwijk en in onze Nieuwsbrief hebben we al eerder iets
over de nieuwe strippenkaart geschreven. In het kort beschrijf ik nog
even dit nieuwe initiatief. Door 2 mensen wordt hier al gebruik van
gemaakt: een oud lid die het weer wilt oppakken en een vertrekkend lid,
die op deze manier toch een stok achter de deur heeft om het spelletje
badminton te blijven.
Het is belangrijk dat meer mensen op regelmatige basis sporten. De
huidige maatschappij zorgt ervoor dat de beschikbare tijd voor het
sporten beperkt is. Drukke werkweken, onregelmatig werk, een drukke
studie of co-ouderschap; allemaal oorzaken waarom we minder snel de
stap nemen om te gaan sporten of om zelfs lid te worden van een
sportvereniging. Het sporten binnen een vereniging geeft de mens een
extra stimulans. Samen sporten is leuker en verbroederd.
Badmintonvereniging FST wil het mogelijk maken dat meer mensen op
een laagdrempelige manier de stap nemen om te gaan sporten. Daarom
introduceert FST de 5-strippenkaart.
De strippenkaart is daarnaast ook geschikt voor mensen die al een sport
beoefenen en vaker sportief bezig willen zijn. Maar ook voor sporten
die een periode van het jaar stilliggen, zoals de winterstop bij voetbal.
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Waarom zou je in de winter stil zitten?
De 5-strippenkaart die FST introduceert, kost 25 euro en is
persoonsgebonden. Per seizoen kunnen maximaal 2 strippenkaarten per
persoon worden gebruikt. Het is een kaart voor senioren en is voor het
spelen op de donderdagavond vanaf 20:30 uur in sporthal de Slagen.
Elke keer wordt er 1 strip afgetekend.
Ken je iemand die hiervoor belangstelling heeft? Neem contact op met
het bestuur of stuur een email naar secretaris@fstwaalwijk.nl .
Anton van Himbergen,
namens het bestuur.
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Schoolbadmintontoernooi
Wij gaan in de maand oktober tijdens de herfstvakantie van dit jaar
een schoolbadmintoernooi organiseren voor de groepen 7 en 8 van de
basisscholen.
Daar zijn we al een aantal maanden mee bezig. Wij geven clinics aan
voornamelijk de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen uit Waalwijk,
Sprang Capelle, Waspik en Kaatsheuvel.
De planning is om alle scholen minimaal 2 keer te bezoeken. De eerste
keer leren wij de kinderen op de juiste manier vasthouden van het
racket, het serveren en het terugslaan als wij de shuttle aangeven.
Eind van deze maand hebben we alle scholen inmiddels één keer
bezocht.
De volgende keer gaan we meer aandacht besteden aan het spel zelf
zodat ze in staat zijn om een wedstrijd te spelen.
Wij geven deze clinics tijdens de gymlessen van de scholen, dus steeds
onder schooltijd.
We hebben gelukkig een aantal vrijwilligers bereid gevonden die ons
willen helpen bij het geven van deze clinics. Deze vrijwilligers kunnen
natuurlijk ook niet altijd maar tot op heden hebben we steeds (soms
net) voldoende vrijwilligers gehad.

de

1 editie
58ste jaargang

43

De kinderen die de clinics krijgen zijn steeds enthousiast. Dat betekent
dat het voor ons als vrijwilligers ook leuk is om dit te doen.
Mocht jij ook wel eens tijd over hebben en wil je ook meehelpen, geef
je dan op via penningmeester@fstwaalwijk.nl
Je krijgt dan een mailtje als er weer clinics zijn. Wanneer je dan één of
meerdere keren kunt helpen laat het dan weten. Ook onze oudere
jeugdleden en ouders willen wij vragen voor het helpen bij deze clinics.
Alle hulp is welkom!
Namens het bestuur,
Jos Verlaan (penningmeester)
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BraVo competitie
Binnenkort gaat de Bravo competitie 2019 weer van start. Voor degenen
die denken dat ze wat gemist hebben, afgelopen jaar is de naam van de
Mini competitie gewijzigd in Brabandse Voorjaars Jeugd competitie,
afgekort de BraVo competitie. Deze competitie biedt jeugdspelers tot
18 jaar om na het reguliere competitie seizoen van de bond nog een paar
maanden door te kunnen spelen. FST heeft dit jaar opnieuw genoeg
enthousiaste kinderen kunnen vinden om 3 BraVo teams samen te
kunnen stellen.
FST 1: Olivia van Dommelen, Fenne Martens, Fenna Rutten, Hugo van
der Sangen
FST 2: Madelief Braspenning, Teske Zwijgers, Moos Zandwijk, Lars van
der Pol
FST 3: Lizzy Verhoeven, Kaylah Adriaanse, Eline Kersbergen, Jackeline
Straathof
De thuiswedstrijden worden van FST 1 op donderdagavond gespeeld om
19:00 uur tijdens de oudere jeugdtraining. De thuiswedstrijden van FST
2 en 3 worden op zaterdagmorgen gespeeld om 09:00 uur.
Voor FST 3 is dit het eerste jaar dat zij competitie gaan spelen. Ik
hoop dat het net zo goed bevalt als het FST 3 team van vorig jaar want
die zijn daardoor dit jaar in de reguliere competitie U11 gaan spelen en
spelen dit jaar als FST 2 in de BraVo.
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Badminton Doe Je Zo!
Beste leden en niet-leden,
Wij nodigen je graag uit voor ons 2de Invitatie Toernooi op zondag 7
april in sporthal de Slagen van 10:30 tot 15:00 uur. Wij organiseren dit
samen met High Speed.
Bij dit toernooi staat gezelligheid en plezier voorop waarbij je ervaart
hoe leuk het spelen van badminton kan zijn. Of je goed of minder goed
kunt badmintonnen is niet van belang.
Het is de tweede keer dat we dit organiseren. Het toernooi staat open
voor alle leden en belangstellenden van elke leeftijd. Ieder die wel eens
wil badmintonnen is welkom.
Het is zeker niet 4,5 uur spelen. Tussendoor zijn er voldoende
momenten om even op adem te komen en is er ruimte voor andere leuke
activiteiten.
Wij vragen jou om familieleden, vrienden, vriendjes, kennissen,
buurtgenoten of collega’s uit te nodigen om eens een dagje mee te doen
met onze fantastische sport. Omdat we willen laten zien hoe leuk
badminton is en dat iedereen het snel kan leren, noemen we dit
evenement daarom het ‘Badminton doe je zo – Toernooi’.
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Deelname aan het toernooi is gratis! Je hoeft alleen te zorgen voor
sportkleding. Mocht je geen racket hebben, maak je geen zorgen
Samen zorgen wij ervoor dat er veel leuke wedstrijdjes worden
gespeeld.
Schrijf je in vóór 1 april 2019. Wat we willen weten zijn de namen van
de deelnemers, de leeftijd en de badmintonervaring (geen, iets of wel).
Mail dit naar voorzitter@fstwaalwijk.nl
Samen zorgen wij ervoor dat er veel leuke wedstrijdjes worden
gespeeld.
Hopelijk tot ziens op zondag 7 april!
Anton van Himbergen, namens de organisatie
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Jeugdinloop 2019
De Jeugd Inloop is inmiddels en
vast onderdeel op de agenda van
onze vereniging. Ooit begonnen als
start van het Badminton voor
Mini’s, is uitgroeit tot het
evenement waar kinderen kennis
kunnen maken met badminton en
natuurlijk met onze vereniging. Op
de tweede zaterdag van het
nieuwe jaar, 12 januari, was voor
de derde keer dit evenement.
Het was weer een groot succes.
Alleen dankzij onze vrijwilligers
en onze fanatieke jeugdleden
hebben we dit kunnen realiseren!
Dank jullie wel.

Ouders: “FST is goed bezig met
en voor de kinderen”

Maar liefst 20 nieuwe kinderen (en hun
ouders) waren op de jaarlijkse Jeugd
Inloop van FST afgekomen.

Onze jeugdtrainster Angela Galiart startte eerst een gezamenlijke
warming voor alle kinderen. Niet alleen heen en weer rennen, maar ook
belangrijke rek, strek- en bewegingsoefeningen. Bij badminton worden
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“Door de clinics op school en de kickoff is onze zoon/dochter het
badminton leuk gaan vinden.
Daarom zijn we nu hier.”

bijna alle spieren wel gebruikt.
Goede oefeningen om blessures
te voorkomen en spieren te
versterken zijn nodig.
Door de hele zaal waren 7 spellen uitgezet.
Spellen die allemaal wel iets met
badminton te maken hebben. Het gooien
van pittenzakjes door ringen voor de
juiste onderhandse en bovenhandse
beweging. Het omhoog houden van een
ballon of een shuttle voor de coördinatie
en de shuttle-beheersing. Allemaal spellen
waar alle kinderen zich volop mee
vermaakten.
Niet alleen de kinderen vermaakten zich.
Ook de ouders keken tevreden naar hun kids en genoten ondertussen
van een bakje koffie: “Het is fantastisch om je kinderen blij met
lachende gezichtjes in de zaal bezig te zien. Je weet dan dat ze het
goed naar de zin hebben. En dat ze een sport gevonden hebben die ze
met lol en plezier doen”.
De kinderen en ouders werden tijdens de pauze nog verrast met een
demonstratiewedstrijd van de jeugdige kampioenen van FST. Onder
tussen aten de kinderen hun appeltje op en dronken hun flesje water
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(met dank aan AH Jansen). Deze wedstrijd laat zien dat het
badmintonspelletje erg gevarieerd kan zijn, dat je veel moet bewegen,
een snelle reactie nodig hebt, maar vooral dat het nooit verveelt en dat
je het met lol kan blijven spelen.
Na 1,5 uur actie te zijn geweest kregen alle deelnemers van deze Jeugd
Inloop een oorkonde en een aandenken uitgereikt in de bar van sporthal
de Zeine. Ook werd de prijs van het bekende ‘shuttle raden’ uitgereikt.
Tot op het laatste moment had onze club-clown Nicky Rosenbrand het
hartstikke druk. Er stonden vele kinderen in de rij om een van zijn
mooie ballonfiguren te krijgen.
We kunnen terugkijken op een
geslaagd evenement.
Het bestuur heeft
uitgesproken dat FST ook
haar bijdrage levert om zoveel
mogelijk kinderen te laten
sporten.
Doordat in verenigingsverband
te doen, geeft de kinderen
een extra stimulans. Maar
maakt het ook extra gezellig. We doen binnen FST ook veel activiteiten
om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt.
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“Badminton is niet duur. Voor dansen
ben je zeker 3 zoveel kwijt ”.

FST is 2 jaar geleden gestart met een brede campagne om badminton
onder de aandacht van de jeugd te brengen. Door de clinics op de
scholen, de ‘kick-off sport-na- school’ en de aanwezigheid op de sporten cultuurmarkt komen steeds meer kinderen uit Waalwijk, SprangCapelle en Kaatsheuvel in contact met de badmintonsport. Alleen door
het zelf te doen kom je erachter hoe leuk de sport is.
Dat weten we allemaal.
Namens de organisatie
Nicky, Angela, Imke en Anton
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Interview met een vrijwilliger
1. Wat vind u leuk aan voorzitter zijn?
Ik vind het leuk dat het zo leuk draait op de vereniging dat veel mensen
er plezier aan hebben dat er een leuke sfeer is, dat we veel organiseren
en dat iedereen daar in bijdraagt. En het spelletje is ook leuk he!
Verder vind ik het leuk dat FST blijft bestaan dat ze groeit en dat er
veel animo is.
2. Wat voor werk doet u?
Ik ben adviseur in de spoorsector. Ik adviseer bijvoorbeeld NS of
ProRail of andere spoorvervoerders over allerlei technische dingen met
treinen, of zelfs van hoe ga je straks automatisch met treinen rijden of
hoe zorg je voor dat er geen vierkante wielen op de treinen komen, dat
soort dingen allemaal. Dit doe ik dan vanuit Utrecht waar het kantoor
staat.
3. Hoe oud bent u?
Ik ben nu 51.
4. Waarom heb je gekozen om bij FST voorzitter te zijn?
Ik ken FST al heel lang. Ik ben bij FST gaan spelen toen ik 10 jaar was,
en op den duur zie je dat er veel meer mogelijk is met de club en dat je
veel ideeën hebt. Als je dan denkt van goh, dat wil ik graag realiseren
met de club, dan pak je die handschoen op zoals dat heet.
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5. Train je zelf nog bij een andere club?
In mijn studenten tijd ben ik nog lid geweest van een club in Eindoven,
die heet Panache. Verder heb ik nog wat squash gedaan maar dat was
niet bij een vereniging.
6. Wat vind u leuk aan FST?
Het zijn allemaal hele leuke, gezellige mensen. Het is ook leuk dat we
één gezellige avond hebben waarop het lekker druk is. Leuk met elkaar
spelen en daarna nog even kunnen na borrelen. Naast het badmintonnen
hebben wij ook nog leuke activiteiten.
7. Hoe lang traint u al bij FST?
Ik speel 41 jaar bij FST. Hiervan heb ik ongeveer 30 jaar competitie
gespeeld.
8. Doe u nog mee aan tournooien?
Dat probeer ik, als ik niet geblesseerd ben. Maar ik heb vorige week
zondag (3 februari) aan de Waalwijkse Kampioenschappen meegedaan.
Dat was wel zwaar maar wel leuk.
9. Hoe lang bent u al voorzitter?
Ik ben nu voor de tweede periode voorzitter. Dat is sinds 2016 en
daarvoor ben ik al eerder voorzitter geweest. Dat was tussen 1996 en
2007.
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10. Heeft u naast Badminton nog andere hobby's?
Wat ik heel leuk vind is koken. Fotograferen en teken doe ik ook vaak.
Dan is mijn tijd vaak om. Want ik doe verder nog veel organiseren voor
FST. Folders maken en clinics geven dat soort leuke dingen.
11. Jullie geven toch clinics op school?
Wij geven inderdaad clinics op school. Dat doen we in Waalwijk, SprangCapelle en Kaatsheuvel. Dan gaan we scholen langs en doen we gericht op
de groepen 6 tot en met 8. We gaan in de herfstvakantie een
schooltoernooi organiseren. En dan kunnen alle kinderen van groepen 6,7
en 8 meedoen.
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Jeugdkamp 2019
Zoals in de vorige Smash al geschreven, zijn wij al bezig met de
organisatie van het jeugdkamp in 2019.
We gaan van vrijdag 21 t/m zondag 23 juni op kamp.
De locatie is al bekend, die hebben we in de vorige smash al bekend
gemaakt, nl. Het Buitencentrum in Overasselt.
We zijn nu al wel volop bezig met de verschillende spelletjes die we
tijdens het kamp weer gaan spelen.
Het thema dit jaar is: Strijd der Elementen
Jullie hebben de uitnodiging en het inschrijfformulier voor het kamp al
ontvangen. Op donderdag 14 en zaterdag 16 februari zijn die op een
speciale manier aan jullie uitgedeeld.
Als je dus het inschrijfformulier nog niet hebt ingeleverd, doe dit dan
zo spoedig mogelijk. Er kunnen maximaal 40 deelnemers mee.

We kunnen ons voorstellen dat als je pas lid bent van FST nog niet weet
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wat zo’n jeugdkamp inhoudt. Daarom houden wij voor die kinderen op
zaterdag 23 februari een informatie ochtend in De Zeine Direct na de
training om 10:15 uur. Dus als jij of je ouders eerst nog informatie
willen, kom dan naar deze bijeenkomst.
Namens de kamp-organisatie,
Jos Verlaan (penningmeester)
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Schoolbadmintontoernooi
Wij gaan in de maand oktober tijdens de herfstvakantie van dit jaar
een schoolbadmintoernooi organiseren voor de groepen 7 en 8 van de
basisscholen.
Daar zijn we al een aantal maanden mee bezig. Wij geven clinics aan
voornamelijk de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen uit Waalwijk,
Sprang Capelle, Waspik en Kaatsheuvel.
De planning is om alle scholen minimaal 2 keer te bezoeken. De eerste
keer leren wij de kinderen op de juiste manier vasthouden van het
racket, het serveren en het terugslaan als wij de shuttle aangeven.
Eind van deze maand hebben we alle scholen inmiddels één keer
bezocht.
De volgende keer gaan we meer aandacht besteden aan het spel zelf
zodat ze in staat zijn om een wedstrijd te spelen.
Wij geven deze clinics tijdens de gymlessen van de scholen, dus steeds
onder schooltijd.
We hebben gelukkig een aantal vrijwilligers bereid gevonden die ons
willen helpen bij het geven van deze clinics. Deze vrijwilligers kunnen
natuurlijk ook niet altijd maar tot op heden hebben we steeds (soms
net) voldoende vrijwilligers gehad.
De kinderen die de clinics krijgen zijn steeds enthousiast. Dat betekent
dat het voor ons als vrijwilligers ook leuk is om dit te doen.
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Mocht jij ook wel eens tijd over hebben en wil je ook meehelpen, geeft
je dan op via penningmeester@fstwaalwijk.nl
Je krijgt dan een mailtje als er weer clinics zijn. Wanneer je dan één of
meerdere keren kunt helpen laat het dan weten. Ook onze oudere
jeugdleden en ouders willen wij vragen voor het helpen bij deze clinics.
Alle hulp is welkom.
Namens het bestuur,
Jos Verlaan (penningmeester)
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Een bericht van de Pieten!
Omdat Sinterklaas nog bij andere kinderen in Waalwijk was, waren wij
met ons vijven alvast vooruit gereisd om de kinderen en ouders van
FST welkom te heten. Eerst waren we naar de sporthal gereden. FST is
toch een sportvereniging. Maar daar waren ze niet. Het bleek dat jullie
in een grotere locatie de Flambouw in Waalwijk zaten. Daar zijn we snel
naar toegerend. Gelukkig waren we op tijd.
De kinderen met hun ouders kwamen een voor een binnen. Normaal
gesproken kom je als Piet om peternoten te strooien, de staf vast te
houden , goed passen op het grote boek van de Sint, de juiste cadeau’s
voor de kinderen zoeken en aangeven.
Maar dit keer mochten we bij FST ook een belangrijke rol bij de bingo
spelen. Een voor een het nummertje uit de tombola halen, rustig oplezen
en het nummertje in het juiste vakje leggen. Wachten op de eerste
bingo en daarna goed controleren of de bingo goed is.
Het ging niet allemaal even gemakkelijk. De nummertjes kwamen soms
wel met 5 tegelijk er uit. Dat was soms wat paniek. Ja, er waren ook wat
valse bingo’s. Nummers in een rijtje die nog niet genoemd waren. Dat
leverde wel een teleurstelling op van de kinderen. Als straf voor een
valse bingo moest een sinterklaasliedje gezongen worden. Wij Pieten
vonden dat zielig en zongen vaak allemaal luidkeels mee.
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Voordat de Bingo begon hebben we eerst enkele pepernotenspelletjes
gedaan. De hoogste stapel pepernoten maken en het langst een
pepernoot op je neus laten balanceren.
Met die pepernoten deden we niet alleen spelletjes. We deelden ze
natuurlijk aan alle kinderen en af en toe een ook aan oud kind. Soms
konden we het niet weerstaan en snoepten zelf stiekem een
pepernootje.
Sinterklaas kwam na 2 rondes Bingo binnen. Alle kinderen stonden in
zijn boek en werden naar voren geroepen. Wij moesten wel goed de
juiste cadeautjes voor alle kinderen zoeken. Gelukkig hadden we alle
cadeautjes bij en waren alle kinderen er blij mee.
Tot slot voor dat iedereen naar huis ging, hadden we nog een grote zak
met chocolade letters. Hieruit mochten alle kinderen nog een lekkere
letter graaien.
Met het overbekende “Dag-Sinterklaasje” zwaaiden we Sinterklaas
uit…… tot de volgende keer.
Fijn dat we dit keer bij jullie feest mochten helpen.
De Pietjes: Dieren piet, Vrolijke piet, Drukke Piet, Liefdes piet en
Reuzenpiet.
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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. In
deze editie Teske en Sem.

Hallo,
Ik ben Teske Zwijgers, 9 jaar oud en
woon in Sprang-Capelle met mijn mama en
papa en mijn tweelingbroer Tom.
Tom en ik zitten sinds januari 2017 op
badminton, we zijn bij de allereerste
mini’s begonnen.
Ik vind het badmintonnen super leuk.
Vorig seizoen speelde ik mee met de
minicompetitie en dit seizoen mag ik ook
meespelen met de competitie in U-11
We hebben een harstikke leuk team met Madelief, Lars en Moos. En
soms valt Jacqueline in. We zijn nog niet heel goed, maar we worden
echt al beter en hebben een lieve teamcaptain oma Corrie.
Ik vind het altijd erg gezellig dat mijn papa en mama mee gaan naar de
training en de wedstrijden.
Trainen op donderdagavond en zaterdagochtend vind ik ook erg leuk.
Vooral even spelen met Cor doe ik graag.
Naast badminton zit ik nog op turnen. Daar zitten een paar vriendinnen
op, dus dat is gezellig.
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Ik vind knutselen erg leuk om te doen of op mijn tablet filmpjes kijken
en spelletjes doen. En verder speel ik graag buiten, hou ik heel erg van
het strand en de zee, zwemmen en schaatsen
Ik zit op basisschool De Rank in Sprang-Capelle in groep 6 bij meester
Martin. Pas hadden we met gym een badmintonclinic van FST, super
gaaf was dat.
Zo nu kennen jullie mij een beetje.
Een lieve groet voor iedereen.
Liefs Teske

Hoi, mijn naam is Sem Clarijs en ik ben 17
jaar oud. Ik woon in Loon op Zand en zit
momenteel in het examenjaar van het
vwo, ofwel de zesde klas. Eind 2018 ben
ik lid geworden van FST. Sindsdien heb ik
elke donderdagavond met plezier
badminton gespeeld. Naast badminton
doe ik ook aan volleybal. Ik werk in twee
restaurants, genaamd Bosch en Duin,
gelegen aan de rand van de Loonse en
Drunense Duinen, en Aspendos, de lokale shoarmatent.
------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, Roos van Drongelen, Teske Zwijgers en Sem Clarijs
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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 hij dan in de volgende SMASH
een stukje schrijven.

De pen van …… Jeroen Reitsma
Hallo allemaal,
een half jaartje geleden heeft Niels Rimmelzwaan mij overgehaald om
eens een partijtje mee te spelen. De eerste 3 weken was het een beetje
wennen om het oude gevoel van badmintonnen weer terug te krijgen. Ik
heb namelijk in mijn jeugd een aantal jaar de sport beoefend bij een
badminton club in Meerkerk. Al snel kreeg ik het ritme te pakken en
samen met de gezellige sfeer van de club (de snackschotels en het
biertje na de training hielpen ook) heeft mij dat toen besloten om
officieel lid te worden van de club.
Tot zover de introductie en is het tijd om een verhaaltje over mijzelf
te schrijven.
Momenteel woon ik nog steeds met veel plezier in Meerkerk. Ik heb
Manager Recreatie Ondernemer gestudeerd aan de NHTV in Breda.
Samen met mijn vaste studiemaat Niels, heb ik daar een mooie tijd
gehad en bovenal veel geleerd.
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Momenteel werk ik als accountmanager bij Marindex. Een groothandel in
huishoudelijke artikelen voor tijdelijke huisvesting. nu vraag je je
waarschijnlijk af: uhhh wat is dat?; stel je boekt een bungalow op een
Landal park, dan moet je ergens van eten (servies), moet je ergens je
vlees in bakken (koekenpan) en moet je ergens onder slapen (dekbed)
etc.. Al deze artikelen levert Marindex en is het mijn taak om het
klantcontact te onderhouden, maar ook om nieuw klanten te werven.
Verder vind ik reizen erg leuk en om gezellig met vrienden een bordspel
te spelen onder het genot van een hapje en drankje.
Tot zover deze korte introductie en aan mij de taak om iemand anders
aan te wijzen om de volgende keer iets over zichzelf te schrijven: Nicky
Rosenbrand
Met vriendelijke groet,
Jeroen Reitsma
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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, Niels Rimmelzwaan en Jeroen Reitsma.
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Verjaardagskalender

FST Feliciteert:
Februari
1

Daniella de Raden

4

Menno Keur

5
6

Sander de Jongste
Micha Timmermans

8

Farah-Iffah Tuarita

9 Krista Lub
14 Shewit Abehalem Tesfemhr
16 Christian Staps
17 Will ten Bosch
26 Sheng Huang
27 Martin Dekker
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Maart
2

Pascal Kipping

24 Cassicly Kogels

5

Lars van der Pol

29 Eline Streppel

9

Imke Nordmeijer

30 Nils Brouwer

14 Tom Smits

30 Erik van de Leur

15 Renate de Negro

31 Jeroen de Meijer

17 Jens Brouwer

31 Erik Pooters

21 Briseis Richards

April
3

Bente Sam Tesink

17 Patrick Hultermans

9

Anton van Himbergen

20 Meike de Negro

13 Hetty Dekkers

21 Suus van Elzelingen

14 Erik Kraneveld

22 Michel tromp

Mei
3

Daan Wijngaard

14 Martin de Jong

4

Marian de Louw

14 Kiara Ophorst

5
6

Jan de Louw
Stefan de Kloe

15 Fenne Martens
24 Robin de Bruijn

9

Erik Janssen

27 Hugo van der Sangen

10 Sander Hornes

27 Manon de Vos

11 Daan Vermeer
13 William Mulders

27 Sanne de Vos
28 Niels Geertsma
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Mutaties ledenbestand
01-01-2019 tot 01-03-2019

FST verwelkomt alle nieuwe leden:
Cassicly Kogels
Miraf Solomon
Feray Cepri
David Spaans
------------------------------------------------------------------------------------------------------

FST neemt afscheid van:
Kirsten Brust
Sabine Vervoorts
Kristel Kerkhofs
Marco Jansen
Bertel-Jos van Oorschat
Gerben van Dijk
Tim van Schijndel
Teus van Laarhoven
Cas Zacht
Lizzy Verhoeven
Mark Steur
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