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Van de Redactie
Hallo lezers, een nieuw jaar en dus weer een nieuwe Smash. Deze editie
staat vol met nieuws over de club en verslagen van leden. Belangrijk aan
deze editie is dat de stukken voor de ALV (dit jaar op 5 maart) weer
zijn toegevoegd.
De redactie hoopt dat jullie elke keer de Smash met plezier lezen en we
doen ons best om elke keer een goede smash op te leveren. Mocht je
ideeën hoe wij dit nog beter of leuker kunnen doen, laat het ons weten!
Spreek ons aan tijdens de speelavonden of stuur een mailtje naar ons
emailadres: redactie@fstwaalwijk.nl
Wat jullie misschien nog niet weten, is dat iedereen een stukje mag
insturen voor de volgende edities. Heb je dus iets leuks meegemaakt of
wil je iets aankondigen klim in de pen en schrijf een stukje, voeg
eventueel wat foto’s toe en mail het naar de redactie.
Voor nu veel leesplezier in deze editie!

Namens de redactie,
Daan Vermeer en Sheng Huang
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Van de voorzitter
Voor je ligt weer een dikke SMASH. Er is voldoende te melden.
Er zijn de afgelopen maanden veel activiteiten geweest. Ook is deze
SMASH weer dik omdat er de stukken voor de reguliere Algemene
Ledenvergadering op 5 maart in staan, waaronder de verslag van vorige
ALV en de verschillende verslagen over 2019.
Daarnaast is dit een soort overgangs-SMASH. Wil je weten waarom?
……… Nu staan er nog allemaal stukjes in van en over de leden van ‘oudFST’. Na deze SMASH zal dat anders worden. De oude verenigingen FST
en High Speed gaan samen als 1 vereniging verder. Daar hebben we
samen met de leden (en ouders van jeugdleden) op 15 januari toe
besloten. De nieuwe vereniging wordt ca. 220-230 leden groot.
De volgende SMASH zal dan ook gericht zijn op deze grote groep leden.
Ik hoop dat we dan ook leden van High Speed het woord kunnen geven.
En dat we samen veel leuke activiteiten zullen gaan ondernemen. Zodat
we snel een grote hechte badmintonfamilie worden.
De clubdag op 21 maart is de eerste grote activiteit die we samen
zullen gaan doen. Dit is onze jaarlijkse badminton-happening, waar we
onderling strijden voor de badmintontitels van de vereniging. En je veel
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prijzen kan winnen. Dit is voor iedereen, jong en oud, beginnend en
ervaren. Vergeet je niet in te schrijven.
Enkele weken daarvoor, op donderdag 5 maart, hebben we de gewone
Algemene Ledenvergadering in sporthal de Slagen. Omdat de hele
sporthal, inclusief bar en vergaderruimten gevuld zijn, zullen we dit keer
waarschijnlijk uitwijken naar een deel van de sporthal. Belangrijk op
deze ALV zal de verkiezing van het nieuwe 7-koppige bestuur zijn, maar
ook de huldiging van onze jubilarissen.
Senioren, vergeet niet te komen, op 5 maart om 19:30 uur in sporthal
de Slagen. Ook ouders van jeugdleden zijn welkom.
Veel leesplezier in deze SMASH gewenst!
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

7

1ste editie | 49ste jaargang | 6 februari 2020

Jeugd- en technische zaken
Nicky Rosenbrand
06 48 52 10 98
jeugd@fstwaalwijk.nl

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
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SMASH-redactie
Daan Vermeer
06 15 14 19 08
redactie@fstwaalwijk.nl

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

9

1ste editie | 49ste jaargang | 6 februari 2020

Agenda 2020
Agenda 2020
Feb. 20 Pruikenbal voor junioren en senioren
Sdasd
22 Pruikenbal voor Mini’s en junioren
25 GÉÉN! Badminton i.v.m. Carnaval
Mrt. 05
21

ALV
Clubdag

Apr. 05

Wandeling

Mei 12
21

Vrijwilligersdag
GÉÉN! Badminton op donderdag i.v.m. Hemelvaartsdag

Jun. 04

Let op! Sporthal de Slagen niet beschikbaar. Spelen in de
Zeine van 20:30 uur tot 23:00 uur
Jeugdkamp
Jeugdkamp
Jeugdkamp

26
27
28
Jul. 04
06
09

Laatste zaterdagtraining
Laatste Maandagtraining
Laatste Donderdagtraining

Sep. 19

Clubfeest
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Integratie FST & High Speed
Woensdagavond 15 januari hebben de leden en ouders van jeugdleden
van de badmintonverenigingen FST en High Speed het besluit genomen
om per 1 april 2020 als één vereniging verder te gaan.
In een gezamenlijke ledenvergadering is gekozen om verder te gaan
onder de naam BC FST. Het is een grote vereniging van 220 leden die de
badmintonsport in Waalwijk verder kan versterken. Door het creëren
van een breed aanbod, grotere competitiepoule en een efficiënte
organisatie kan de nieuwe vereniging instaan voor een mooie toekomst
van de badmintonsport in Waalwijk. Een basis voor dit alles is dat
iedereen plezier in het mooie badmintonspelletje behoudt en dat
iedereen zich thuis voelt in de nieuwe vereniging door de warmte en
gezelligheid die er heerst.
Korte terugblik: De integratiepartners High Speed en FST delen een
badmintonhistorie van meer dan 50 jaar. Ze kennen elkaar goed en
hebben gezamenlijk de badmintonsport in Waalwijk op de kaart gezet.
Vanwege een dalende belangstelling voor de badmintonsport zijn een
kleine twee jaar geleden de eerste verkennende gesprekken gevoerd om
te bekijken of een vorm van samenwerking voor beide verenigingen
voordelig zou kunnen zijn.
De Rabobank bood projectondersteuning aan in de persoon van Rob van
Doggenaar (namens NOC / NSF). Onder zijn leiding zijn beide
verenigingen stapsgewijs gekomen tot het besluit om als één vereniging
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verder te gaan.
Speelmogelijkheden: Verspreid over de week biedt BC FST veel
mogelijkheden aan om de badmintonsport te beoefenen. Op
maandagavond kan gespeeld worden in sporthal De Zeine. Op
donderdagavond in sporthal De Slagen. Op zaterdagochtend krijgt de
jeugd training in sporthal De Zeine. Dinsdagavond is de training voor de
competitiespelers.
Hoe gaat het nu verder?
In de reguliere ALV van FST op 5 maart zal het nieuwe bestuur worden
gekozen en wordt door de huidige besturen verantwoording afgelegd
aan de leden over de afgelopen periode. Na 5 maart zal het nieuwe
bestuur intensief aan de slag gaan om de integratie in stappen door te
voeren. Daar over zal het bestuur jullie op de hoogte houden.
Wat we al snel hebben kunnen realiseren is het invoeren van de nieuwe
speeltijden. Met uitzondering van de jeugdtraining op de
zaterdagochtend, worden de nieuwe speelmomenten al vanaf 27 januari
ingevoerd. De jeugdtraining op zaterdag zal vanaf 1 april op de nieuwe
tijd 9:00 tot 10:30 uur plaatsvinden.
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Dus de nieuwe speeltijden zijn:
Doelgroep
Mini’s (4-7 jaar)
Kids (8-11 jaar)
Jeugd (12-18 jaar)
Senioren
(recreanten&competitie)
Senioren training

Tijdstip
zaterdag 9:00- 10:30uur (training),
vanaf 1/4/20
zaterdag 9:00- 10:30 uur (training),
vanaf 1/4/20
maandag 18:30 – 19:30 uur (vrij spelen)
donderdag 19:00 – 20:30 uur (training)
maandag 18:30 – 19:30 uur (vrij spelen)
maandag 19:30 – 22:00 uur (vrij spelen)
donderdag 20:30 – 23:00 uur (vrij
spelen)
dinsdag 19:00 – 21:00 uur

Locatie
De Zeine
De Zeine
De Zeine
De Slagen
De Zeine
De Zeine
De Slagen
De Zeine

En de tijden voor de competitie zijn:
Doelgroep
Kids & JeugdCompetitie
Kids &JeugdBRAVOcompetitie
SeniorenCompetitie
(midweek)
SeniorenCompetitie
(weekend)

Tijdstip
zaterdag 9:15 – 13:00 uur
zaterdagochtend 9:00 – 11:00 uur of
donderdagavond 19:00 -20:30 uur
maandag 19:30 -22:00 uur of
donderdag 20:30 -23:00 uur

Locatie
De Slagen
De Zeine
De Slagen
De Zeine
De Slagen

zaterdag 9:15 -13:00 uur

De Slagen
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Uitnodiging ALV FST 2020
Bij deze nodig ik jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering (ALV). Deze zal plaatsvinden op donderdag 5 maart 2020.
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.
De afsluiting van het boekjaar van High Speed zal op 11 mei plaats
vinden. De leden van High Speed krijgen hier later nog een uitnodiging
Voor.
Agenda Algemene Leden Vergadering 2020
Datum:
Donderdag 5 maart 2020
Locatie:
Sporthal ‘’de Slagen’’, eerste verdieping
Aanvang:
19:30 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening van de voorzitter
Goedkeuring agenda
Notulen van de A.L.V FST 21 maart 2019
Verslag Technische zaken
Verslag competitieleider weekend en Midweek
Verslag jeugdzaken
Verslagen activiteitencommissie
Verslag secretaris
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9.
10.
11.
12.
13.

Verslag penningmeester
Kascontrole commissie
Begroting 2020
Bestuursvoorstellen
Bestuursverkiezingen:
- Jos Verlaan en Nicky Rosenbrand
zijn aftredend en beiden
herkiesbaar.
- 2 leden van het huidige bestuur
van High Speed gaan over in het
nieuwe bestuur. Zij stellen zich
voor.
14. Mededelingen
15. Huldiging jubilarissen
16. Rondvraag
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CONTRIBUTIE FST 2020
Zoals besloten in de ingelaste ALV van 15 januari jl. zal vanaf 1 april
2020 de contributie voor lidmaatschap van de vereniging zijn:
Groep
Jeugd

Senioren

Niet actieve leden

Maandcontributie1
4 – 8 jaar

€ 9,50

8 – 12 jaar

€ 11,00

12 – 18 jaar

€ 11,00

recreatief

€ 15,00

competitie, (inclusief
training op dinsdag)

€ 20,00

junior en senior

€ 2,50

1 = Op basis van 12 maandelijkse termijnen. Dit is excl. de jaarlijkse
bondscontributie.
Deze contributie zal worden afgeschreven in de 2de week van april door
middel van een automatische incasso (te herkennen aan
NL73RABO015.58.26.913 t.n.v. penningmeester bc FST te Waalwijk).
Met vriendelijke groet,
Nikki de Jong
Secretaris BC F.S.T. Waalwijk
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Verslag Jeugd & Activiteiten
Jeugdzaken
We begonnen het jaar 2019 met de jeugdinloop. Deze jeugdinloop
organiseerde we toen voor de 3e keer. Het was een druk bezochten
ochtend, we hebben hiermee kinderen kennis laten maken met het
badmintonnen. Ook hebben we het badminton onder de kinderen meer
bekend gemaakt door het geven van Badminton clinics op verschillende
scholen en het organiseren van een Schoolbadminton-Toernooi.
Bij het Schoolbadminton-Toernooi waren meer dan 50 kinderen die zich
hadden opgeven. Onder deze kinderen waren ook jeugdleden van onze
vereniging aanwezig. Iedereen heeft deze dag leuke wedstrijdjes kunnen
spelen en iedereen kreeg een klein aandenken, maar er waren ook bekers
te winnen.
Zoals elk jaar is er ook weer een jeugdkamp geweest. Dit jaar ging het
kamp naar Overasselt. We hadden dit jaar geen kampeerboerderij maar
allemaal kleine huisjes waar je met zijn vieren in kon slapen. We hadden
er ook geweldig weer op, waardoor alles gewoon lekker buiten kon
plaatsvinden. We hadden activiteiten van Lasergamer, Klimmen tussen de
bomen en vele leuke spellen.
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Om onze jeugd zo goed mogelijk te begeleiden en onze begeleiders van
informatie te voorzien. Willen wij dit jaar weer gaan kijken of we enkele
leden kunnen laten deelnemen aan een baantrainer Cursus vanuit de
Bond, dit houdt in dat je meer informatie krijgt over het begeleiden van
de jeugd en over badminton, waar je allemaal op moet letten. Enkele van
onze leden hebben hiervoor al interesse getoond, heb jij er ook
interesse in laat het mij dan weten.
Als laatste wil ik al de jeugd begeleiders bedanken. Zonder de vele
vrijwilligers die de jeugd iets willen leren is het ons mogelijk om een
mooie groep jeugdleden te behouden en ze iets te leren. Helaas is Nils
dit jaar gestopt met het geven van de jeugdtraining op de
zaterdagochtend! Wij bedanken Nils voor zijn inzet tijdens de
trainingen. Iraida is in de plek van Nils gekomen in 2019.
Activiteiten
In 2019 hadden we minder activiteiten dan in 2018 toen we 55 jaar
bestonden. We begonnen 2019 met de nieuwjaarsborrels. Deze
nieuwjaarborrels met een hapje en een drankje waren weer druk
bezocht door zowel de jeugd op de donderdag en de zaterdag, maar ook
bij de senioren.
In mei hadden we een familiedag. Tijdens deze familiedag hebben wij
een zeskamp door Waalwijk gedaan. We hebben de familiedag afgesloten
met een BBQ. We hadden er prachtig weer op en hebben genoten van
deze dag.
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De laatste speelavond voor de vakantie hadden we de inmiddels bekende
Tapasavond. Net als vorig jaar hadden we deze ook gedaan bij de
donderdagavond jeugd. Bij zowel de jeugd als bij de senioren hadden de
leden weer hun uiterste best gedaan in de keuken. Het waren heerlijke
hapjes. Voor de zaterdagjeugd hadden we op de laatste trainingsdag
voor de vakantie een ouder kind training georganiseerd, hierbij kregen
zowel de ouders als de kinderen een lekker ijsje.
In november hadden we het Ouder-Kind toernooi. Dit jaar gecombineerd
met een bezoek van Sinterklaas en zijn pieten, maar liefst 6 dit jaar.
Ook hadden we tussen de wedstrijden door een leuke activiteit:
Drumtastic, dit is drummen op muziek op een grote bal! Iedereen van
jong tot oud genoot van deze activiteit.
Het jaar hebben we afsloten met het plaatsen van een wensboom. Vele
leden hebben hier een leuke wens opgezet, maar er zijn ook ideeën voor
activiteiten op geschreven. Met deze ideeën gaan wij dit jaar zeker aan
de slag om ook in 2020 weer gezellige en leuke activiteiten voor jong en
oud te organiseren.
Nicky Rosenbrand
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Verslag van de Competitie
De Bondscompetitie en regiocompetitie zijn bijna ten einde. Het was
weer een leuk en sportief jaar vol met spannende wedstrijden.
Dit seizoen namen er in totaal 7 teams deel aan de weekendcompetitie,
waarvan 4 teams in de senioren en 3 teams in de juniorenklasse. De
midweekcompetitie doet mee met 2 teams waarvan een herenteam.
Bij de Junioren hebben
we hele mooie
resultaten gehaald !!
De U17 is met
overtuiging eerste in
de poule geworden. Ze
hebben alle
wedstrijden ruim
gewonnen met nog een
wedstrijd te gaan, zijn
ze nu al kampioen. Nu
op weg naar de
Brabantse kampioenschappen. Gefeliciteerd met deze knappe prestatie!
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De U15 is ook eerste
geworden in de poule. Ze
hebben alle wedstrijden
tot nu toe gewonnen met
overtuigende
uitslagen 6x met 7-1 en 7x
met 8-0!
Ook zij gaan door naar de
Brabantse
Kampioenschappen!
Gefeliciteerd!

De U11 speelt dit jaar voor de tweede keer samen als team. Vorig jaar
zijn ze laatste geworden maar wat zijn ze als team gegroeid! Ze hebben
tot nu toe 7 wedstrijden gewonnen en 4 keer gelijk gespeeld. Ze zijn
daarmee tweede geworden in de poule. Ik ben heel trots op dit team.
Gefeliciteerd met een hele mooie 2e plaats!
Bij de senioren veel spannende wedstrijden gezien en soms de 3e set net
naar de tegenstanders waardoor de eindstand soms een vertekend beeld
geeft.
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Maar ook zij hebben gestreden voor wat ze waard zijn. FST1 staat nu op
de 7e plaats maar kan met nog 2 overwinningen zomaar 5e worden.
FST3 staat nu op de 2e plaats en staat maar 4 punten achter op de nr.1.
Dat wordt een spannende slotdag succes FST3!
Op internet is het leuk om de statistieken van jezelf, of van je mee- en
tegenspelers te bekijken. Dit kan via www.toernooi.nl of kijk op de FSTwebsite bij competitie overzicht (https://fstwaalwijk.nl/competitieoverzicht/). Hier vindt je 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.
De uitslagen van de junioren: (26januari 2020)
U17 1e plaats: Briseis Richard, Suus Elzingen, Brit Lamers
Bram de Jong, Martijn Klerks
U15 1e plaats: Olivia van Dommelen, Fenne Martens,
Hugo van der Sangen, Noah Martens, Tim van Gelder
U11 2e plaats: Teske Zwijgers, Maud van Dongen, Moos Zandwijk,
Lars van der Pol
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De uitslagen van de Senioren: (26januari 2020)
FST 1 7e plaats: Lonneke Arnold, Sanne de Vos, Manon de Vos, Sander
Hornes, Eric Kranenveld, Elo Martens
FST 2 7e plaats: Puck van Elzelingen, Brenda Timmermans, Tim Biemans,
Niels Rimmelzwaan
FST 3 3e plaats: Nikki de Jong, Nikki pol, Daan Vermeer, Nicky
Rozenbrand
FST M1 4e plaats: Thymo Pullens, Erwolt Pullens, Nils Brouwers,
Robin de Bruijn, Rob Hoevenaars
De Midweekcompetitie is nog volop bezig en daarvan volgen de uitslagen
in de volgende editie van de Smash.
Competitie leiders
Daan Wijngaard & Marcel van de Laar
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Verslag Ledenadministratie
Op 1 januari 2020 waren er 157 mensen lid van FST. 100 senioren en 57
jeugdleden. Dit is een stijging van 6 nieuwe leden ten opzichte van
1 januari 2019. Op dat moment had FST 151 leden. In 2019 zijn er 43
nieuwe leden bijgekomen, 32 jeugdleden en 11 senioren. In 2019 zijn er
42 leden gestopt. Dit waren 21 jeugdleden en 21 senioren.
Van deze gestopte leden waren er 5 pas in 2019 lid geworden van FST.
Het aantal jeugdleden is in 2019 toegenomen met 11 en het aantal
senioren is afgenomen met 5. Redenen om te stoppen zijn gelijk met
voorgaande jaren: blessures, tijdgebrek door werk & school en bij
jeugdleden die toch een andere sport gaan doen.
In 2019 is dus vooral het aantal jeugdleden fors toegenomen. Dit is te
wijten aan het succes van de gegeven clinics en het
schoolbadmintontoernooi dat drukbezocht was. Dat FST en de
badmintonsport bekender begint te raken onder de jonge jeugd was ook
terug te zien tijdens onze jaarlijkse grote inloop op 11 januari. Bijna 60
kinderen bezocht deze inloop.
Tijdens de ALV van 2019 is besproken dat er acties opgezet gaan
worden om meer vrouwen aan het badmintonnen te krijgen. Daarom is er
op 31 oktober 2019 een ladies night georganiseerd. Deze avond was goed
bezocht. Er waren ongeveer 30 dames waarmee we damesdubbels
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hebben kunnen spelen. In 2020 komt er zeker nog een vervolg op. Gezien
het aantal dames die lid zijn van de club is dit ook nodig. Dit jaar zijn er
7 dames uitgeschreven van de club en er zijn 4 nieuwe dames
bijgekomen.
Groetjes,
Nikki
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Verslag Technische zaken
Clubdag:
Graag wil ik onder de aandacht brengen dat de inschrijvingen voor de
clubdag van zaterdag 21 maart weer begonnen zijn.de
inschrijfformulieren zullen op de speeldagen worden uitgedeeld en per
mail worden verstuurd. Je kunt het inschrijfformulier ook vinden op
onze FST-site.
Dit jaar zal er na de prijsuitreiking weervoor 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 (ook de
leden van High Speed) op om zichzelf in te schrijven. Wij hopen dat het
weer een gezellige dag wordt en wensen iedereen veel speelplezier en
succes.
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Aanmelden voor bond/regio competitie:
De Bonds/regiocompetitie zit er weer bijna op. Dit houd in dat je moet
gaan nadenken of je volgend seizoen ook weer wilt meedoen aan de
competitie.
Mocht je nog geen competitie hebben gespeeld maar dat wel zou willen
schrijf je dan ook in.
De inschrijfformulieren zullen binnenkort alweer worden uitgedeeld.
Zijn er vragen over de competitie dan horen wij dat ook graag.
Dinsdagavondtraining:
Zoals inmiddels bekend hebben we voor de dinsdagavond Tim Croessen
als professionele trainer. Zelf speelt hij bij BCH in ‘s-Hertogenbosch
waar hij in de 1e divisie heeft gespeeld.
De training is erg afwisselend waardoor het leuk blijft om te doen. Ook
de betere spelers geven aan van Tim te kunnen blijven leren. Helaas is
de opkomst voor de training dit jaar wel erg wisselend. Heb je ook
interesse om te komen trainen? Meld je dan bij mij aan.
Dit mag ook als je geen competitie speelt maar je je skills of conditie
wilt verbeteren. De training duurt nog tot dinsdag 29 april.
Namens de TC,
Daan Wijngaard, Marcel van de Laar, Stefan de Kloe en Peter Leijtens
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Het Pruikenbal is geopend!
ALAAF! ALAAF! ALAAF!
De activiteitencommissie wil graag alle leden uitnodigen voor de eerste
editie van het Pruikenbal!
Op donderdag 20 en zaterdag 22 februari zal dit bal plaatsvinden.
Donderdag 20 februari:
voor de jeugd: 19:00 tot 20:30
voor de Senioren: 20:30 tot 21:30
Zaterdag 22 februari:
08:45 tot 10:15
Dus breng allemaal je rare, beste, mooiste, of
coolste pruik mee! je matchende outfit is
uiteraard ook van harte uitgenodigd!
namens de activiteitencommisie,
Daan Vermeer
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Jeugdkamp 2020
Zoals beloofd in de vorige Smash kunnen we nu iets meer vertellen over
het jeugdkamp 2020.Als deze Smash uitkomt hebben wij als organisatie
al de eerste vergadering over het kamp gehouden. Tijdens deze
vergadering hebben wij het volgende besproken:
Het Thema, de spellen, de groepsleiding, de taakverdeling van de leiding
en nog vele andere zaken.
Binnenkort krijgen jullie de uitnodiging voor het kamp. Deze wordt
uitgereikt op donderdagavond en zaterdagmorgen.
We gaan naar een locatie waar plaats is voor 40 personen. Zeker nu we
extra jeugdleden hebben die van High Speed afkomen, zal er veel animo
zijn voor het kamp. Zorg dus dat je er snel bij bent om je op te geven
voor het kamp.
Zoals altijd, is het kamp compleet verzorgd. Inclusief reis, verblijf, eten
en drinken en, heel belangrijk ook veel gezelligheid.
Wanneer jullie of jullie ouders meer informatie over het kamp willen,
kun je dat altijd vragen aan Nicky, Imke of Angela.
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.
Namens de kamp-organisatie,
Jos Verlaan (penningmeester)
Ps. Het thema voor het kamp is nog een
verassing maar we hebben hieronder wel
een hint gegeven ;)
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Jeugdinloop 2020
Op zaterdag 12 januari hebben wij weer de
jaarlijkse jeugdinloop badminton gehouden.
Dit jaar was de interesse weer groter dan
vorig jaar. Maar liefst 60 kinderen hebben
dit jaar meegedaan aan de 4de jeugdinloop.
Het lijkt of de badmintonsport in Waalwijk
onder de jeugd steeds bekender wordt.
Het was een enorm sportief succes. De grote
zaal was vol met blije en actieve kinderen, die zich vermaakten met
leuke badminton-spelletjes. Onze jeugdtrainster Angela Galiart startte
met een gezamenlijke warming-up voor alle kinderen. De hele breedte
van sporthal de Slagen was nodig om alle kinderen in een rij te zetten.
Niet alleen heen en weer rennen, maar ook rek-, strek en
bewegingsoefeningen. Daarna werd gestart met de spellen. 7 stuks
waren door de hele zaal uitgezet. Elk spel had wel iets met badminton te
maken: het gooien van pittenzakjes door het vak van het klimrek, het
hoog houden van een ballon of shuttle voor de coördinatie en shuttlebeheersing of het serveren van shuttles in hoepels.
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Halverwege de inloop was er een
pauze en konden de kinderen lekker
wat drinken of fruit eten (met dank
aan AH Janssen). Ondertussen keek
iedereen naar de
demonstratiewedstrijd die werd
gespeeld door het U15-jeugdteam
van FST (Fenne, Olivia, Noah en
Tim). In deze wedstrijden konden de
kinderen zien dat het
badmintonspelletje snel kan gaan,
dat je het hele veld over moet
rennen en dat je een behoorlijke
conditie moet hebben.
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Hoe verder de tijd verstreek hoe meer rode wangen en bezweette
hoofdjes er te zien waren in de zaal. Maar de kinderen bleven lachen en
hadden de grootste pret. Bij elk spel werd geprobeerd zoveel mogelijk
punten te behalen. Nadat iedereen bij alle spellen punten gehaald had,
wachtte er voor iedereen een leuke verrassing. Ook werd tot slot de
prijs uitgereikt voor de bekende ‘shuttles raden’. Iedereen vond het
leuk en zeker de moeite waard. Vele kinderen zijn ‘besmet’ geraakt met
het badminton-virus en willen het graag vaker gaan doen.
Wij vinden het belangrijk dat de badmintonsport regelmatig onder de
aandacht van de jeugd komt. Daarom steken we ook veel energie in
clinics op scholen. In het afgelopen jaar hebben zeker 2800
Basisschoolleerlingen van FST badmintonles gehad. En natuurlijk was er
afgelopen jaar dan ook het eerste schoolbadminton toernooi.
Het is belangrijk dat alle kinderen sporten en bewegen. Niet iedereen
houdt van judo of voetbal. Doordat de kinderen verschillende sporten
proberen, komen ze er achter wat ze leuk vinden en graag willen gaan
doen. Badminton moet je gedaan hebben. Of niet soms?
Nicky, Imke, Angela, Anton
Met dank aan onze vrijwilligers op deze dag!!!
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FST Vrijwilligersdag
Tijdens de nieuwjaarsborrelsbegin januari
worden de vrijwilligers door de voorzitter
bedankt voor hun hulp, steun en inzet van
het afgelopen jaar. Ieder heeft op
zijn/haar manier bijgedragen aan het
succes van onze vereniging: in de
jeugdbegeleiding, kampcommissie,
technische commissie, redactie, facebook,
website, schoolclinics, competitie, feest &
treurniet commissie en
activiteitencommissie.
BC FST is een levendige en prettige
vereniging met 220 leden van jong
tot oud. In de huidige tijd is het niet
makkelijk om nieuwe leden te werven
en te behouden. Wij doen dat met
ons allen toch maar mooi! En stoppen
daar allemaal veel tijd en energie in.
Als blijk van waardering organiseren we ook in 2020 de FST-
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vrijwilligersdag.
We proberen elk jaar een unieke invulling hiervoor te vinden. Na bowlen,
darten en bosgolf hebben we dit jaar gekozen voor een BBQ op
dinsdagavond 12 mei.
Door de integratie van FST en High Speed is het team vrijwilligers
verder uitgebreid.
Mocht je ook interesse hebben om je als vrijwilliger voor onze
vereniging in te zetten of heb je leuke ideeën om iets op te pakken of te
organiseren? Laat het bestuur weten. Wij zijn altijd in voor iets nieuws
en vinden het fantastisch om dat met veel mensen te realiseren.
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Nieuwjaarsborrel!
Ook dit jaar zijn we bij FST weer het jaar begonnen met de
nieuwjaarsborrel. Totaal 3 borrels, 1 voor de senioren en 1 voor de
oudere en de jongere jeugd. Altijd gezellig samen borrelen onder het
genot van een oliebolletje een bitterballetje of kerstkransje.
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Cor Hagemeyer 80 jaar!
Als badmintonvereniging
maak je niet vaak mee dat
een van je leden en trainer
80 jaar wordt. Afgelopen 5
januari heeft Cor
Hagemeijer deze leeftijd
van 80 jaar bereikt. Op de
donderdag erna hebben we,
jong en oud van FST, hem
verrast met en een “lang zal
ie leven” en hebben we hem een klein cadeau gegeven.
We zijn erg blij dat hij onze vereniging op allerlei manieren nog helpt,
zowel bij de jeugd als bij de training van beginnende seniorleden.
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Competitie High Speed
De senioren- en jeugdcompetitie vallen dit seizoen nog onder de vlag van
High Speed. De inschrijvingen en planningen voor het seizoen 2020-2021
vinden voortaan plaats onder de naam FST.
High Speed heeft de afgelopen periode 1 bondsmannenteam, 2
midweekteams en 1jeugdteam onder de 15. Van februari tot juni doen we
ook mee aan de Bravocompetitie, voorheen mini-competitie.
Ons 1e midweekteam, Lian, Tanja, Renate, Alex en Christian is een
combinatieteam van High Speed en FST. Ze spelen in de 1e klasse en
staan momenteel op de 4e plaats.
Het 2e midweekteam, Jenna, Marcia, Lucas, Leon en Jaap speelt in de 4e
klasse en staat op de 3e plaats.
Het mannenteam speelt met nylon shuttles in de landelijke afdeling.
Hier spelen Robert, Ren, Timo, Erik en Ali. Ook staat uit team op een 3e
plaats.
Het u-15 team speelt in de regionale competitie van Noord-Brabant. Het
is een sterk team. Vorig jaar zijn ze kampioen geworden. Nu staan ze op
de 2e plaats met genoeg mogelijkheden voor weer een kampioenschap.
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Bij de Bravocompetitie hebben we zelfs 2 teams. Het 1e team speelt in
de A-klasse. Ze nemen het op tegen Reeshof, Bco en Goirle. Tara, Lotte,
Guusje, Yannick, Mike en Lars spelen hun eerste wedstrijd op zaterdag
15 februari om 10.15u in Sporthal “De Zeine”.
Het 2e jeugdteam speelt in de D-klasse. Het team bestaat uit Mila,
Maud, Anniek, Sep en Jayden. In hun poule zitten Reeshof, Goirle en
Shot uit Dongen. Hun eerste wedstrijd is ook in de Zeine op 15 februari.
We hopen dat iedereen nog een leuke afsluiting van het reguliere
seizoen heeft. Daarnaast natuurlijk veel plezier en succes voor onze
jeugdig deelnemers in de Bravocompetitie (Brabantse Voorjaars Jeugd
Competitie).
Namens de Technische Commissie (High Speed),
Peter Leijtens.
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FST op de Radio!
Op vrijdag 21 december waren Maud (zie foto) en Anton (niet op foto)
bij Langstraat Radio. Tijdens het programma Eugenies Weekendshow
hebben zij aandacht gegeven aan de badmintonsport, onze club FST en
voor de jaarlijkse jeugdinloop begin januari. Maud vond het hartstikke
leuk. Ze voelde zich helemaal thuis in de studio.
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De pen
Hallo Allemaal,
Linda heeft mij de pen overhandigd en nu is het mijn beurt om iets over
mijzelf te vertellen.
Mijn naam is Daniella de Raden, 51 jaar jong en ik kom uit Drunen.
Ik speel al ongeveer 20 jaar badminton. Ben ooit begonnen bij BC Drunen
en heb daar lang met veel plezier gespeeld.
Na zeven jaar gestopt te zijn geweest begon het toch weer te kriebelen
en ben ik weer op zoek gegaan naar een nieuwe (grotere) vereniging en
zo ben ik terecht gekomen bij FST waar ik inmiddels alweer 6 jaar met
veel plezier op donderdagavond vrij speel en op dinsdagavond train om
mijn conditie op peil te houden.
Ook speel ik nu alweer 4 jaar midweekcompetitie met een leuk team om
gezellig maar toch ook competitief bezig te zijn.
Momenteel werk ik bij Eyelove brillen als magazijnmedewerker.
Verder zijn mijn hobby’s koken, shoppen, wandelen en natuurlijk
badmintonnen.
Tot zover deze korte introductie en aan mij de taak om iemand anders
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aan te wijzen voor de volgende pen om iets over zich zelf te schrijven
dit zal zijn : Christian Staps
Met vriendelijke groet,
Daniella de Raden

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

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, ErwoltPullens, 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 vanSluisvel, Corine
Tripaldelli, Renate de Negro, Hetty Dekkers, Ronald van Loon, Renate Zijlstra, Daan
Vermeer, Niels Rimmelzwaan, Jeroen Reitsma, Nicky Rosenbrand, Linda Berger en
Daniella de Raden.
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Verslag Ouderkindtoernooi
& Sinterklaas
Op zaterdag 23 november heeft
onze vereniging een hartstikke
leuk evenement gehouden voor het
hele gezin: het ouder-kind (en
Sint) toernooi. Dit keer
gecombineerd met een bezoek van
de Sint en zijn pieten en ook nog
een Drumtastic evenement.
Meer dan 40 koppels (ouders en
kinderen) hebben meegedaan aan
dit ouder-kind toernooi. In deze
toernooi-vorm kunnen de ouderen
aan hun kinderen laten zien hoe
fit en vitaal ze nog zijn (dat valt
niet altijd mee). Maar kunnen ook
de kinderen aan hun ouders laten
zien, dat ze weer sterker zijn
geworden in het badmintonspel.
En dat een jaar trainen en competitie zijn effect heeft gehad.
Fanatieke kinderen vonden zelfs dat hun papa of mama een beetje
langzaam was of niet onvoldoende zijn of haar best deed.
Niet 1, 2 of 3 pieten. Maar liefst 6 zwarte pieten waren op bezoek bij
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FST gekomen! Dit keer niet alleen om pepernoten te strooien of om de
cadeautjes te geven. Maar ook om te laten zien dat zij ook goed het
spelletje badminton kunnen spelen. Zelfs Sinterklaas liet met zijn
speciaal geprepareerde staf (met racket) zien dat hij ook nog
regelmatig het spelletje speelt. Met wat trucjes kan de Sint nog
behoorlijk uit de voeten.
Halverwege de dag werd het badminton toernooi onderbroken voor het
Drumtastic evenement. Hierbij ga je in een groep ritmisch slaan op
grote opgeblazen ballen. Het begint natuurlijk eenvoudig, maar het
wordt steeds moeilijker en sneller. Een leuk evenement voor jong en oud
op bijpassende ritmische muziek.
Dit drummen was een mooie warming-up voor het tweede deel van het
ouderkind-toernooi. Elk toernooi kent winnaars. Om 15:30 uur werden
alle poule-winnaars bekend gemaakt en kreeg iedere deelnemer een
heerlijke chocoladeletter en een fijne grip voor het racket van de
Pieten.
Kortom een geslaagd Ouder-Kind-Sint toernooi! Een concept wat nog
niet eerder in deze vorm is gehouden. Maar wat een leuke combinatie van
activiteiten bleek. Bedankt vrijwilligers voor de organisatie!!!
Anton van Himbergen
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Verjaardagskalender

FST Feliciteert:
Februari
1

Daniella de Raden

17 Timo Pigmans

5
5

Sander de Jongst
Maud van der Pol

17 Will ten Bosch
21 Antoine Sprangers

6

Micha Timmermans

26 Sheng Huang
27 Martin Dekkers

9 Krista Lub
16 Christan Steps

Maart
2

Sonan Kamp

24 Cassidy Kogels

5
9

Lars van der Pol
Imke Nordmeijer

29 Eline Streppel
30 Erik van de Leur

14 Tom Smits

30 Nils de Brouwer

15 Renate de Negro
21 Briseïs Richards

31 Erik Pooters
31 Jeroen de Meijer
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April
1

Marco van Gelder

14 Mel Broekhuizen

3

Benthe-Sam Tesink

17 Patrick Hultermans

7

Tes Broekhuizen

18 Rob Hoevenaars

9

Anton van Himbergen

20 Meike de Negro

13 Hetty Dekkers

21 Suus van Elzelingen

14 Erik Kraneveld

22 Michel Tromp

Mei
3
4

Daan Wijngaard
Marian de Louw

14 Martin de Jong
15 Fenne Martens

5

Jan de Louw

23 Anniek van Veggel

6

Stefan de Kloe

24 Robin de Bruijn

7
9

Jelte Timmermans
Erik Janssen

27 Hugo van der Sangen
27 Manon de Vos

10 Sander Hornes

27 Sanne de Vos

11

28 Niels Geertsma

Daan Vermeer

13 William Mulders
14 Kiara Ophorst

31 Michel Kamp
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Mutaties ledenbestand
FST verwelkomt alle nieuwe leden:
01-12 Anthony Petraitis

01-12 Ursula Hendriks

01-12 Jelte Timmermans

01-12 Omid Abaszadeh

01-12 Kimberley Kersbergen

01-12 Michel Kamp

01-12 Mel Broekhuizen

01-01 Bob van Schijndel

01-12 Michael de Haan

01-02 Bert van Rooij

01-12 Ties Timmermans

01-02 Arie de Meijer

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

FST neemt afscheid van:
01-02 Mabel van Leeuwen

01-03 Anne-Fleur v. Beveren

01-02 Evan Joosen

01-03 Yvi Netten

01-03 Bethe-Sam Tesink
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