1
3de editie

2
3de editie

Inhoudsopgave
Van de voorzitter
Wie doet wat?
Agenda
Competitie stand van zaken
Extra speelavonden jeugd
Ouder-kind toernooi
Nieuwjaarsborrel 2020
Schoolbadminton-toernooi
Jeugdinloop 2020
Integratie FST en Highspeed
Flagship
Waalwijkse badminton kampioenschappen
Aankondiging jeugdkamp 2020
Extra speelavonden senioren
Uitnodiging BraVo competitie
Ladies night
Badminton-diploma voor Mini’s
De pen
Het FST Jeugdjournaal
Verjaardagskalender
Mutaties ledenbestand

3
3de editie

04
07
10
11
14
16
18
19
29
31
33
34
35
37
38
40
43
45
47
48
50

Van de voorzitter
Voor jullie ligt de derde SMASH van de 48ste
jaargang. Afgelopen jaar heb ik bij het
doorstruinen van ons archief de eerste
SMASH uit december 1971 gevonden. Het
bleek dat we al jaren lang een onjuiste
jaargang hebben gebruikt.
Wisten jullie dat de SMASH een idee was van
het FST-jeugdbestuur in 1971? Weten jullie
dat een zekere A. Kleijngeld toen voorzitter
van dit jeugdbestuur was? Dat we deze nu ook
kennen als de burgemeester van Waalwijk.
Deze SMASH telt meer dan de 8 pagina’s van de eerste SMASH. In
deze SMASH maken we verslag van het geslaagde eerste
schoolbadminton van onze vereniging. Tevens staan er weer diverse
activiteiten op de planning. Allereerst natuurlijk het ouder-kind toernooi
en Sinterklaas op 23 november. Maar ook de uitwisselmomenten met
High Speed, de nieuwjaarsborrel in de eerste week van 2020 en de
Jeugd-inloop op 11 januari.

4
3de editie

Tevens werken we als bestuur er hard aan om de badmintonsport te
versterken. In het algemeen blijkt dat steeds minder mensen in
clubverband badminton beoefenen. Tegenwoordig hebben veel mensen
het erg druk en is er veel concurrentie van andere manieren van vrije
tijdsbesteding. De relatieve onbekendheid met de badmintonsport helpt
dat ook niet daarbij. Versterking van de sport is daarom nodig. Als FST
willen wij daar ons steentje aan bijdragen.
Dat doen we enerzijds op locaal niveau door de mogelijke integratie met
High Speed voor te bereiden. Maar dit doen we ook in een breder
verband door uitwisseling van ervaringen met andere verenigingen.
Kortom weer voldoende leuke dingen voor het komende jaar 2020. Mocht
jij in 2020 graag een handje willen helpen in onze vereniging meldt je
dan bij ons.
Veel leesplezier!
Anton van Himbergen
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Het eerste stukje ‘van de voorzitter’ uit december 1971.
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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

Midweekcompetitieleider
Marcel van de Laar
06 53 10 58 88
midweekcompetitie@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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Webmaster
Hans van den Biggelaar
06 29 06 11 66
webmaster@fstwaalwijk.nl

Vertrouwenscontactpersonen
Nikki de Jong
vcp@fstwaalwijk.nl

Micha Timmermans
vcp@fstwaalwijk.nl
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Agenda 2019/2020
Agenda 2019
Nov.
23
Sdasd

Sinterklaasavond en ouder-kind toernooi

Dec. 05
24

Vrijspelen van 20:00-22:00 uur
Geen badminton i.v.m. Kerstmis

26

Geen badminton i.v.m. Kerstmis

28

Geen badminton i.v.m. Kerstmis

Agenda 2020
Jan. 02
04
04
09
11
15

Nieuwjaarsreceptie donderdagjeugd en senioren
Nieuwjaarsreceptie zaterdagjeugd
Spreekuur integratiecommissie
Spreekuur integratiecommissie
Jeugd-Inloop
Extra ingelaste ALV

Feb. 25

Geen badminton op dinsdag i.v.m. Carnaval

Mrt. 05
21

ALV
Clubdag

Mei 21
Jun. 04

Geen badminton op donderdag i.v.m. Hemelvaartsdag.
Geen badminton op donderdag i.v.m. niet beschikbaar zijn van
sporthal de Slagen
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Competitie stand van zaken
Hallo allemaal,
De bondscompetitie en regiocompetitie zijn inmiddels in volle gang.
De resultaten zien er tot nu toe veelbelovend uit!
Onze junioren doen het heel goed. Met de behaalde resultaten tot nu
toe hebben ze zeker kans om eerste te worden in de poule. Om daarna
door te mogen gaan naar de Brabantse kampioenschappen.
De U11 is goed van start gegaan. Het team heeft al twee keer gewonnen
en pas een keer verloren. Met een wedstrijd minder gespeeld te hebben,
staan ze nu al op mooie derde plaats.
De U15 heeft tot nu toe alle gespeelde wedstrijden dik gewonnen!
Het is leuk om te zien dat het team in zo’n korte tijd zo goed op elkaar
is ingespeeld.
De U17 heeft drie wedstrijden gespeeld waarvan ze twee keer met 8-0
en een keer met 7-1 hebben gewonnen wat een hele knappe prestatie is.
Ga zo door!
Dit jaar hebben we ook een herenteam in de bondscompetitie.
Met o.a. Erwolt & Thymo (vader en zoon) maken ze het de tegenstanders
erg lastig.
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Ze staan beide in de top vijf van de ranking (Erwolt 2e Thymo 4e).
Leuk om te zien dat twee generaties zo goed samen spelen in een team.
De midweekcompetitie gaat ook weer van start.
Dit jaar met een herenteam en een mix-team.
Helaas minder teams dan vorig jaar ☹
Lijkt het je leuk om volgend seizoen ook competitie te spelen, geef je
dan bij mij op.
Zowel voor de midweek- als weekendcompetitie (bondscompetitie).
Op internet zijn de statistieken van jezelf of van je mee- en
tegenspelers te bekijken. Dit kan via onze website:
http://www.fstwaalwijk.nl/competitie-overzicht
De tussenstanden
U11 op de 3e plaats met:
Maud van Dongen, Teske Zwijgers, Moos Zandwijk, Lars van der Pol
U15 op de 1e plaats met:
Olivia van Dommelen, Fenne Martens, Noah Martens, Hugo van der
Sangen, Tim van Gelder
U17 op de 1e plaats met:
Briseis Richards, Bram de Jong, Martijn Klerks, Suus van Elzelingen, Brit
Lammers
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FST 1 op de 5e plaats met:
Lonneke Arnold, Sanne de Vos, Manon de Vos, Sander Hornes, Eric
Kranenveld, Elo Martens
FST 2 op de 8e plaats met:
Puck van Elzelingen, Brenda Timmermans, Tim Biemans, Niels
Rimmelzwaan
FST 3 op de 4e plaats met:
Nikki de Jong, Nikki Pol, Daan Vermeer, Nicky Rozenbrand
FST herenteam op de 2e plaats met:
Thymo Pullens, Erwolt Pullens, Nils Brouwers, Robin de Bruin, Rob
Hoevenaars
Ik wens alle teams heel veel succes in de komende wedstrijden en ga
vooral zo door.
Daan Wijngaard
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Extra speelavonden
voor de jeugd in november!

Beste jeugdleden van High Speed en FST,
Wij willen jullie graag jullie weer de mogelijkheid geven om in de maand
november extra avonden te mogen badmintonnen. Dit doen we om ook
andere badmintonspelers te ontmoeten. We zijn benieuwd naar wat jullie
hiervan gaan vinden!
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High Speed
Sporthal de Zeine
18.30-19.30 uur

Voor de leden van High Speed zijn deze

trainingsmogelijkheid van 19.00-20.30
uur waar jullie zonder extra kosten aan
deel mogen nemen!
Voor de leden van FST zijn deze extra
avonden op de maandagen (4 t/m 25
november), op deze avond is er bij High

Vrijspelen

Speed in Sporthal de Zeine een

FST

vrijspeelmogelijkheid:

Sporthal de Slagen
19.00-20.30 uur
Training
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van 18.30.-19.30 uur waar jullie zonder extra kosten aan deel mogen
nemen!

Op elke avond is er ook iemand van je eigen verenging aanwezig!
Wanneer je komt graag even laten weten via een appje, belletje of
mailtje:
Voor High Speed leden:
Marc Melissant, melissant.verhoeven@hotmail.com, 06 54394744
Voor FST leden:
Nicky Rosenbrand, jeugd@fstwaalwijk.nl, 06 48521098

15
3de editie

Ouder-kind toernooi

Ouder-kind
Toernooi
met een bezoek van de Sint en zijn Pieten en DrumTasic
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Zaterdag 23 november 2019
8.45 – 16.00 uur in Sporthal de Slagen
Doe jij ook mee met je ouder of je kind aan het ‘Ouder-Kind
Toernooi’? Schrijf je dan vóór 9 november in via
jeugd@fstwaalwijk.nl of via het onderstaande strookje.
LET OP! Er is deze ochtend geen jeugdtraining.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Ja, wij zijn er de hele dag bij!
Naam

Leeftijd

Beginnend/Gevorderd

Leeftijd

Beginnend/Gevorderd

Ouder
Naam Kind
Mailadres
Sinterklaas zal voor de kinderen t/m 10 jaar een cadeautje meenemen!

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Ja, wij zijn bij het bezoek van de Sint!
Naam Kind

Leeftijd

Mailadres
Sinterklaas zal voor de kinderen t/m 10 jaar een cadeautje meenemen.
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Nieuwjaarsborrel 2020

Dit jaar is er zoals elk jaar weer een nieuwjaarsborrel, zijn
jullie er ook bij!

DONDERDAGAVOND JEUGD:
Donderdag 2 januari om 20:15 uur
SENIOREN:
Donderdag 2 januari om 22:15 uur
ZATERDAGOCHTEND JEUGD:
Zaterdag 4 januari 2020 om 10:00 uur
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Schoolbadminton-toernooi
Eerste schoolbadmintontoernooi van FST een succes!
Op woensdag 16 oktober vond in Sporthal De Slagen het eerste
schoolbadminton-toernooi van Waalwijk plaats, op initiatief van onze
vereniging. Het toernooi was een groot succes, met maar liefst 56
deelnemende kinderen van basisscholen uit Waalwijk en omstreken.
Badminton is bij kinderen een relatief onbekende sport. Daarom nam
onze vereniging twee jaar geleden het initiatief om clinics op
basisscholen te verzorgen tijdens de reguliere gymlessen. Bijna alle
kinderen doen vol overgave en plezier mee met de clinics en geven aan
vaker te willen badmintonnen. Zo ontstond het idee om in de
herfstvakantie een schoolbadmintontoernooi te organiseren.
Deze clinics konden we alleen geven door de hulp en tomeloze inzet en
geduld van vrijwilligers van binnen en buiten de vereniging. De laatste
weken voor het toernooi werd bijna dagelijks clinics verzorgd. Ik wil
vooral Kees de Kort en Jos Verlaan bedanken voor al hun vrije tijd die ze
hierin gestoken hebben. Badminton en FST staan weer op de kaart bij de
jeugd in Waalwijk, Kaatsheuvel, Sprang-Capelle en Waspik. Het leuke is
ook dat je als vrijwilliger door al deze schooljeugd ook buiten de gymzaal
wordt herkend.
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Op 16 oktober was Sporthal De Slagen met 56 enthousiaste deelnemers
helemaal gevuld met rennende kinderen en rondvliegende shuttles. Vanaf
10.15 uur werden de eerste wedstrijden gespeeld. Elke wedstrijd duurde
15 minuten. Er is gespeeld op twee niveaus: t/m 10 jaar en boven de 10
jaar. Na de lunch werden nieuwe poules gevormd op basis van de
prestaties uit de eerdere poulewedstrijden. De wedstrijden werden
steeds spannender doordat de niveaus dichter bij elkaar kwamen te
liggen. Je zou denken dat de energie van de kinderen wel eens op zou
zijn. Niets was minder waar. De kinderen bleven maar doorspelen. Zelfs
als er vrije banen waren, werd daar fanatiek op gespeeld!
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Uitslagen
Na de eerste en tweede ronde van poulewedstrijden werden Rowan
Donders en Wessel van Dijke (Juliana van Stolbergschool) kampioen in
de leeftijd tot en met 10 jaar. Het koppel Olivia van Dommelen en Anne
Leijtens (Basisschool Besoyen) werden kampioen bij de kinderen boven
de 10 jaar.

Winnaars tot en met 10 jaar

Winnaars boven 10 jaar

Poule
1

Poule
4

Poule
2

Poule
3

Rowan Donders / Wessel
van Dijke (Juliana van
Stolberg)
Eline en Kimberley
Kersbergen (Vlinderhof)
Moos Zandwijk
(Besoyen) en Tes
Broekhuizen

Olivia van Dommelen /
Anne Leijtens (Besoyen)
Jules Haverhals en

Poule
5

Poule
6

Poule

Abdurham Elezo
(Besoyen)
Thijmen van der Heijden
en Alain Borst (de Veste)
Jelte Netten en Tygo
van Tetering (Juliana van
Stolberg)

7
De winnaars per poule. Poule 1 en poule 4 waren de sterkste poules.
Hierin zaten de winnaars van de eerste ronde.
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Zet-hem-op-prijs
Daarnaast hadden we ook nog
een aanmoedigingsprijs. De
winnaars van de verliezerspoule
in de leeftijdsklasse tot en met
10 jaar kregen de Zet-hem-opprijs. Deze was speciaal voor
Moos Zandwijk en Tes
Broekhuizen.
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Winnaars puzzels
Tussen de wedstrijden
door was er nog tijd voor
het oplossen van puzzels
en raadsels. Ook hier
waren twee prijzen te
winnen. Janne Kneepkens
en Fien Vermegen hadden
de hoogste score bij
deze puzzels. Zij wisten
o.a. het best het gewicht
van een shuttle koker te
raden. Erg knap van deze
9-jarige deelneemsters.
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Tweede editie
We kijken terug op een zeer geslaagde eerste editie. Met 56
deelnemers hadden we een uitstekende opkomst. Bovendien hadden de
kinderen en ook de ouders en
grootouders die kwamen kijken het

Ouders in hun emailreactie:

enorm naar hun zin. Het smaakt naar

“Bedankt voor de organisatie! De
jongens vonden het super leuk.”

meer; we hopen in 2020 dit leuke

“Jullie enorm bedankt!! Het was heel
goed opgezet en een leuke sportieve
dag!”

toernooi opnieuw te kunnen
organiseren.
En wat we als vereniging ook hopen is

dat we het ‘ badminton-virus’ hebben kunnen overdragen op al deze
jeugd. Met als uiteindelijk resultaat dat ze kiezen voor onze vereniging!
Namens de schooltoernooicommissie
Anton van Himbergen
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Jeugdinloop 2020
Jeugdbadminton jeugdinloop 11 januari 2020
Evenement met sport en spel voor alle kinderen.
Op zaterdag 11 Januari 2020 houden wij weer open huis. Alle kinderen
vanaf 4 jaar en hun ouders zijn van harte welkom. We hopen dat er dan
juist veel nieuwe kinderen komen kijken en proberen.
We willen jullie allemaal vragen om dit evenement bekend te maken bij
jullie kinderen, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes,
vriendinnetjes of klasgenoten!
Op zaterdag 11 januari kunnen alle kinderen op een leuke manier actief
meedoen aan het spelletjescircuit, die allemaal iets te maken hebben
met de badmintonsport. Iedereen zal lekker moe worden. Tussendoor is
er drinken voor alle kinderen (en ook natuurlijk de ouders). Tot slot is er
voor alle deelnemers een leuke prijs te verdienen.
Dus op zaterdag 11 januari vanaf 8:45 uur tot 10:15 uur in sporthal
de Slagen.
Ps. We gaan dit ook nog in december in de krant op on onze website
zetten!
Het bestuur
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Integratie FST en HS
Integratie FST en HS – Laatste update
Op 1 oktober hebben jullie via de email het
laatste nieuws over de integratie van High
Speed met FST gehad.
De integratie-commissie bestaande uit Theo
Spiekermann, Nita Kunz, Nikki de JongRosenbrand en Anton van Himbergen zijn
hard aan het werk om het voorstel op 11
december op de tafel van beide besturen te
hebben liggen. Rond 18 december zal dit
voorstel naar alle leden (en hun ouders)
worden gestuurd.
Vervolgens zal de integratie-commissie verschillende spreekuren houden.
Dit zijn momenten dat alle leden en ouders van jeugdleden vragen
kunnen stellen. Minimaal 2 mensen van de integratie-commissie zullen
dan in de zaal aanwezig zijn om deze vragen te beantwoorden. De
spreekuren zijn gepland op:
• maandag 19 december in de Zeine: 19:00 – 22:00 uur
• zaterdag 4 januari in de Zeine: 9:00 – 12:00 uur
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• maandag 6 januari in de Zeine: 19:00 – 22:00 uur
• donderdag 9 januari in de Slagen: 19:00 – 22:00 uur
Noteer in je agenda de extra ingelaste ALV op 15 januari op 19:30 uur
in Sporthal de Slagen!! Zowel FST als High Speed zullen op hetzelfde
OPROEP tot deelname aan EXTRA INGELASTE ALV 15 januari 2020
19:30 uur in Sporthal de Slagen, benedenbar
Het FST bestuur
moment in een andere ruimte een besluit nemen over het
integratievoorstel.
Namens de integratie-commissie
Nikki de Jong-Rosenbrand en Anton van Himbergen
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Flagship
Badminton beter op de kaart - Flagship bijeenkomst 30 november
Sinds 3 jaar werken verschillende Brabantse verenigingen samen om het
badminton beter op de kaart te zetten. Dit gebeurt onder de naam
‘Flagship’.
Sinds dit jaar heeft onze vereniging zich daarbij aangesloten. Door het
uitwisselen van kennis en ervaring rond specifieke onderwerpen helpen
we alle badmintonverenigingen. Ook verenigingen die niet zijn
aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond. Het huidige team
bestaat naast ons uit BC Alouette, BC Geldrop, BC Level en BC ’76
Mierlo. Minimaal 2 keer per jaar vinden er thema-bijeenkomsten plaats.
Het is belangrijk om als FST daar bij te zijn, om nieuwe ideeën op te
doen, maar onze ervaringen en successen te delen.
De eerste bijeenkomst gaat over ‘Jeugd, werving en behoud’. En vindt
plaats op 30 november van 9:30 – 12:30 uur in Best (sportkantine Jovo in
Sporthal Naestenbest), Prinses Beatrixlaan 27, 5684 GJ Best).
Ik wil een oproep doen aan jullie, FST-ouders en leden: Wie wil zich in
de toekomst graag inzetten voor onze jeugd en heeft ideeën of wil graag
de ervaringen van andere verenigingen horen? Dan is het deelnemen aan
deze thema-bijeenkomst een aanrader. Ik zal namens het bestuur
hieraan deelnemen.
Anton van Himbergen
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Aankondiging jeugdkamp 2020
Het duurt nog wel even, maar wij zijn al bezig met de organisatie van het
jeugdkamp 2020.
We hebben al een locatie vastgelegd. Welke dat is blijft nog even
geheim, maar het is wederom een leuke kampeerboerderij met een groot
speelveld, een (bijna) eigen bos en een grote recreatieruimte.
Begin volgend jaar gaan wij echt beginnen met de voorbereidingen voor
dit kamp.
Het wordt weer een geweldig weekend met verschillende uitdagende
spellen, leuke verrassingen, nachtspellen en nog veel meer.
Zoals altijd, is het kamp compleet verzorgd. Inclusief reis, verblijf, eten
en drinken en, heel belangrijk ook, veel gezelligheid.
Wanneer gaan we op kamp?

We gaan van vrijdag 26 t/m zondag 28 juni 2020
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Noteer dit weekend alvast in je agenda en houdt dit weekend vrij voor
het jeugdkamp van FST.
Binnenkort meer nieuws.
Namens de kamp-organisatie,
Jos Verlaan (penningmeester)
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Extra speelavonden senioren
Senioren – december cadeau – extra
spelen
Eerder dit jaar hebben we de senioren de
mogelijkheid gegeven om extra op de
maandagavond van High Speed te spelen.
En de senioren van High Speed op onze
donderdagavond. Dit gaan we in december
weer doen. Dit is al een leuk december
cadeautje!
Wat betekent dit?
• Zonder extra kosten 3 keer extra kunnen badmintonnen.
• Op de maandagavonden 9, 23 en 30 december van 19:30 uur tot
22:00 uur in sporthal de Zeine !!

Anton van Himbergen
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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 ingedeeld.
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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 15 februari tot
en met juni 2020. 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
Wil je deelnemen stuur dan een bericht met je naam naar
Marcel.vandelaar@ziggo.nl of via WhatsApp 06 40564772
Wij willen dit graag weten vóór 9 november zodat wij tijd hebben om
een leuke team indeling te maken en jou in te schrijven vóór
11 november.
Voor extra informatie over deze BraVo competitie kun je mij 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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Ladies night FST Waalwijk
Op donderdag 31 oktober 2019 heeft de allereerste ladies night
plaatsgevonden bij FST Waalwijk! Door het toenemend aantal spelende
mannen op de donderdagavond, werd het tijd om juist het damesspel te
promoten binnen de club.
Over 5 banen verdeeld, de mannen wilde namelijk ook nog graag spelen,
zijn bijna 30 vrouwen de strijd aangegaan voor de winst in wedstrijden
van 20 minuten. Een grote opkomst met leden en niet-leden, beginners,
enthousiastelingen. Waarbij de spanning soms te snijden was, maar waar
vooral gewoon veel plezier is gemaakt.
Vanuit de organisatie willen wij alle aanwezige dames bedanken en wij
hopen natuurlijk dat er vanaf nu iedere donderdag zoveel dames
aanwezig zijn voor een spannende wedstrijd bij FST Waalwijk.
Tot Donderdag!
Chastity Verhoofstad
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Ladies night FST Waalwijk 31 oktober 2019.
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Badminton-diploma voor Mini’s
Onze jongste groep , de Mini's, hebben hun badminton-diploma
gehaald!
Het is inmiddels alweer 2 maanden geleden. Op zaterdag 7 september
hebben Cassidy, David, Feray, Sven en Meaf hun badminton-diploma
ontvangen uit de handen van hun trainers Nicky Rosenbrand en Imke
Nordmeijer. Alle 5 hebben ze laten zien de basisslagen en -regels goed
te beheersen. Ze hebben het afgelopen jaar in onze Mini-groep hard
gewerkt om dit niveau te bereiken. Proficiat allemaal!
Ze zijn inmiddels doorgestroomd naar de volgende groep van
jeugdtraining op de zaterdagochtend. Ze gaan dan trainen voor echte
wedstrijden. Als ze het willen, kunnen ze aan de competitie gaan
deelnemen. Competitie wordt gespeeld in een team van minimaal 4
kinderen. Voor de jeugd hebben we 2 soorten competitie: de
bondscompetitie en de Bravo-competitie. De eerste is
van september t/m januari en de tweede is van februari t/m juni.
De Mini’s is de groep kinderen tussen 4 en 8 jaar. FST is een van de
weinige verenigingen die badminton voor deze leeftijdsgroep aanbiedt.
In deze leeftijdsgroep wordt tijdens de wekelijkse training de nadruk
gelegd op de motorische ontwikkeling, de techniek en de basis-
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spelregels. En het moet vooral leuk zijn voor de kinderen.
Inmiddels hebben we alweer een leuke groep met mini's. Zij zijn ook
weer goed aan het oefenen voor hun diploma in 2020.
Nicky Rosenbrand
Jeugdzaken
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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 Linda de pen en dus het woord. Zij geeft op haar beurt de
pen weer door aan een ander FST-lid. Deze mag dan in de volgende SMASH een
stukje schrijven.
De pen van …… Linda Berger

Hoi,
Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is Linda Berger ik kom uit Vlijmen
en speel nu een aantal maanden bij FST wat mij goed bevalt, ben 24 jaar
geleden begonnen met spelen bij B.C Drunen en heb er ook een aantal
speeljaren op zitten bij B.C.H.
Een tijdje gestopt geweest i.v.m. blessures maar hoop het nu nog heel
wat jaren vol te houden bij F.S.T.
Een super clubgevoel, leuke afwisselende partijen en een hoop plezier op
de baan.
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Wat ik het leukste vind zijn de avonden dat je nummertjes trekt voor de
baan waar je mag spelen, dit zou van mij wel wat vaker mogen om nog
afwisselender te spelen!
Ik geef de pen door aan: Daniëlle de Raden
Groetjes Linda Berger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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, Jeroen Reitsma, Nicky Rosenbrand en Linda Berger.
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Het FST Jeugdjournaal
Hoi, ik ben Renske Geertsma en ben 12 jaar. Ik badminton op
donderdagavond. Voordat ik op badminton ging heb ik een aantal jaren op
zwemmen gezeten, bij de wedstrijdploeg. Ik vond het op een gegeven
moment tijd voor een andere sport. Mijn broer zat al op badminton dus
ging ik mee met hem en had een paar proeflessen. Dat vond ik eigenlijk
wel leuk. En toen ben ik ook op badminton gegaan. Naast het
badmintonnen dans ik op vrijdagavond en zit ik op school bij de
sportacademy. Dat betekent dat ik naast het normale rooster nog twee
uur extra sport in de week. Ik hoop nog veel plezier te hebben en veel te
leren. Ik zit nog niet zo heel lang op badminton dus weet niet goed aan
wie ik de pen moet doorgeven.

Groetjes Renske Geertsma.
------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, Sem Clarijs, Madelief
Braspenning en Renske Geertsma.
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Verjaardagskalender

FST Feliciteert:
November
8

Jade van Iersel

19 Nico Vervoordeldonk

9

Mabel van Leeuwen

21 Evi Frishert

10 Maud van der Pol
12 Sander Ijpelaar

25 Lonneke Arnold
29 Joan Peeters

December
2

Hans van den Biggelaar

13 Saakje Sterk

4

Jan van Wees

19 Corry ter Horst

10 Madelief Braspenning

23 Meindert Tand

11
11

25 Olivia van Dommelen
31 Yvi Netten

Matt Vugts
Dennis Hooijen
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Januari
1

Kees de Kort

17 Linda Berger

3
5

Chloë Huang
Cor Hagemeijer

24 Carola Rzemieniecki
24 Jackeline Straathof

11

Theo Koolen

26 Jac Vermeer

13 Moos Zandwijk
14 Anne-Fleur van Beveren

31 Chris van Hassel
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Mutaties ledenbestand
FST verwelkomt alle nieuwe leden:
1-8 Noah Martens

1-10 Maud van der Pol

1-8 Sepp de Graaff

1-10 Naomi Vrijhoeven

1-8 Tes Broekhuizen

1-10 Sjors van Cromvoirt

1-9 Lars Scholten

1-10 Sonam Kamp

1-9 Ylvie Jansen

1-10 Sven Fouchier

1-10 Antoine Sprangers

1-10 Yvi Netten

1-10 Chloë Huang

1-11 Carola Rzemieniecki

1-10 Mabel van Leeuwen

1-11 Jade van Iersel

1-10 Marco van Gelder

1-11 Rob Hoevenaars

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

FST neemt afscheid van:
1-8 Erik Welling

1-10 Geri Nikolova

1-8 Corine Tripaldelli

1-11 Ronald Wingelaar

1-8 Thorsten Bär

1-11 Mebrak Berhame Adhanom

1-8 Sem Clarijs

1-11 Almaz Mesgena Kasa

1-8 Roos van Drongelen

1-11 Johan Willems

1-8 Fenna Rutten

1-11 Amy Brouwer

1-9 Mike Korthout

1-12 Pascal Kipping

1-10 Daan Scholten

1-12 Maja Kobs
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