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INFORMATIEBLAD VAN AV GROENE STER

Opgericht dd. 19 augustus 1970

ACCOMMODATIE:
Sportpark "DE KNIP", De Knip 1, Zevenbergen, 0168-321938.

BESTUUR:
Vacant
Dorien van Someren
Vacant
Sandra Leenheer
Ruud van Leeuwen
Kees Otten
Marjolein de Vos

LEDENADMINISTRATIE: Aanmelden en opzeggen schriftelijk bij:
Anet van Hooydonk, Klompenmakerstraat 5, 4871 EM Etten-Leur
of via ledenadm@avgroenester.nl
Per 1/2 jaarlijkse acceptgiro. Over te maken naar:
Rekening: 2687616 t.n.v. contr.rek. AV Groene Ster
Betaling binnen 30 dagen. Voor iedere aanmaning worden
administratiekosten in rekening gebracht.
Automatische overschrijving (per kwartaal) is mogelijk.
Startlicenties worden in januari geïnd.
CONTRIBUTIES:
Klatjes
Mini-pupillen
ABC-pupillen
CD-junioren
AB-junioren
Senioren / Masters
Recreanten
Lopers
Gastleden
Donateurs

Euro per maand
8,35
8,35
8,90
10,50
14,15
14,15
10,50
10,50
8,35
2,65

Start-licentie

7,50
13,25
13,25
21,25
21,25

Voorzitter
Penningm.
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid

Kristallaan 7a

0168-404934

Perwijs 23
Bouwensland 18
J.J.Vorrinckstr.23
Melisblok 38

0168-323308
0168-324253
078-6410638
06-22291292

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Thuiswedstrijden
Dorien van Someren

0168-404934

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (W.O.C.):
Ryan Smits
Materiaal
Dorien v. Someren
Thuiswedstrijden
Bert Tielen
Hoofdtrainer
Ruud Jacobs
Trainer

0168-326430
0168-404934
0168-328301
0168-329594

JEUGDCOMMISSIE:
Angela van Haaften, Anet van Hooydonk, Kees Otten.
KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren
Raymond van Rijswijk

0168- 404934
0165-322421

De contributie is per maand, maar wordt per half jaar geïnd.
Bij aanmelding is ieder lid Euro 15,00 inschrijfgeld verschuldigd,
zijnde kosten voor het lidmaatschap van de Atletiekunie.

JURYCOMMISSIE (JUCO) :
Vacant

RESERVEREN KANTINE / VERGADERRUIMTE / ACCOMODATIE
via De Stichting, Dennis François: reserveren@avgroenester.nl

SPONSORCOMMISSIE / CLUB VAN 100:
Hester Aofsen, Alex Eradus, Sandra Leenheer.

TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 oktober
Klatjes + Mini's:
VR 17:00 - 18:00 uur - De Borgh
ABC-pupillen:
VR 17:00 - 18:00 uur - De Borgh
CD-junioren:
WO 18:30 - 19:30 uur - De Knip
VR 18:00 - 19:00 uur - De Borgh
B-junioren:
VR 19:00 - 20:00 uur - De Borgh
A-junioren + Senioren:
VR 21:00 - 22:30 uur - De Borgh
ZO 10:30 - 12:00 uur
AB-junioren + Senioren
WO 19.30 - 21.00 uur - De Knip
Recreanten:
DI 20:00 - 21:30 uur - Droge Mark
Lopers:
MA 19:30 - 21:00 uur
DI 20:00 - 21:00 uur
WO 09:00 - 10:30 uur
WO 19:30 - 21:00 uur
DO 19:30 - 21:00 uur
VR 19:30 - 21:00 uur
ZA vanaf 09:00 uur

TRAINERS:
John Bakker
Dennis François
Justin François
Angela van Haaften
Anet van Hooydonk
Koen Jacobs
Ruud Jacobs
Ton Kapitein
Marian Roest
Ryan Smits
Bert Tielen
Jeannie Tielen
Wesley Timmerman
Frank Valentijn
Tijs Vermeulen
Marjolein de Vos
Jaap Wagemakers

MEDIA INFO: www.avgroenester.nl

CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen
Kamillestaat 35
Liesbeth van Oers
Korenbloem 23

CLUBTENUE:
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Jeanny van Kaam
Meer informatie: zie clubblad.

0168-326427

Lopers
06-21699876
Senioren
0168-327997
Senioren
0168-327100
A-pupillen
06-48245868
BC-pupillen
076-5019811
D-junioren
0168-329594
AB-junioren + Senioren
0168-329594
Lopers
0168-325858
BC-pupillen
0165-314518
Recreanten
0168-326430
A-pupillen, AB-junioren + Senioren 0168-328301
Klatjes + Mini’s
0168-328301
D-junioren
06-10640841
Lopers
06-12410727
C-junioren
0168-404990
C-junioren
06-22291292
Lopers overdag
0168-328268

kopij
0168-330315
Verspreiding 0168-325899

VAN HET BESTUUR
Zojuist doorgekregen dat ik zo snel mogelijk nog een stukje moet maken voor het clubblad, zodat het nog in het
clubblad kan worden meegenomen. Zaterdag j.l. gelukkig nog op de nieuwjaarsreceptie geweest. Alles bij elkaar
een redelijke opkomst. Toch waren er meer mensen van de wielerclub dan van de atletiek. Bij de ontvangst
stonden Kees Otten en Ton Beije, die iedereen van de nodige bonnetjes voor consumpties voorzagen. Bij gebrek
aan een voorzitter offerde Kees Otten zich op om het woord te voeren. Alle zaken zoals de problemen met de
wandel, welke per 1 januari ophoudt met hun bestaan, zijn genoemd. Ook bij de lopers commissie zijn er grote
problemen. De commissie die altijd de Groene Ster Loop Zevenbergen heeft georganiseerd stopt er ook mee.
Als bestuur zijn wij nu dan ook druk bezig om alles weer op de rails te krijgen. Wij verwachten begin februari met
duidelijk nieuwe plannen naar buiten te komen.
Op 17 januari a.s. organiseren we weer Groene Ster’s Got Talent. Wanneer u niet meedoet, kom dan in ieder geval
kijken naar deze leuke show!
Namens het bestuur,
Ruud van Leeuwen

VAN DE REDACTIE
Voor iedereen de beste wensen voor dit nieuwe jaar! De kopij voor de eerstvolgende Knipsels kan uiterlijk
ZONDAG 1 FEBRUARI worden aangeleverd via; knipsels@avgroenester.nl
Hester Alofsen

CLUBKLEDING
Wanneer je aan competitiewedstrijden meedoet, dan is het verplicht het clubtenue te dragen. Het zit niet alleen
comfortabel, maar het is tevens een goede uitstraling van de club en dat is ook erg belangrijk. Zeker het
trainingspak, gesponsord door Able2, is heerlijk om voor en na een wedstrijd lekker warm te blijven! Voor de
clubkleding en al uw vragen hierover kunt u terecht bij Jeanny van Kaam, 0168-326427.
Artikel

Prijs

Artikel

Prijs

Top

€ 27,00

Tight kort – Dames/meisjes

€ 24,00

Singlet

€ 27,00

Tight middel – Dames/meisjes

€ 24,00

Shirt

€ 36,00

Tight middel – Heren/jongens

€ 24,00

Trainingspak

€ 45,00

Vlinderbroekje

€ 27,00

Short (los vallend)

€ 23,00

Donkergroene fleece trui van € 35,00 voor € 20,00.
“Oude” tight kort voor € 15,00.
“Oude” tight middel voor € 17,50.
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schouder
Blessure
Een snelle en accurate behandeling,
zonder wachttijden!
Voorkinderen en volwassenen

Torenveld Fysiogroep
Locatie Zevenbergen:

Locatie Klundert:

PMC Torenveld
Witte Arend 2a
0168-324580

PMC Torenveld
Kerkweg 39
0168-324580
Openingstijden:

Maandag t/mwoensdag
Donderdag?
Vrijdag

6.00 u - 23.00 u
6.00 u - 19.30 u
8.00 u - 19.30 u

Email: pmc.torenveld@xs4all.nl
www.pmctorenveld.nl
www.bijzonderhandig.nl

Ve r s t a n d Va n

Le

k ke r V e e s
l

A. ARDON,
keurslager

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403
www.keurslager.nl

CLUBTRUIEN
De leuke groene clubtruien met je voornaam op de rug kunt u zelf direct bestellen bij Hewsprint in Zevenbergen.
Zodra zij een aantal bestellingen hebben ontvangen, wordt de order
uitgevoerd en kunt u de trui tegen contante betaling bij hen ophalen.
De maten vallen groter uit dus houd hier rekening mee.
De leverancier heeft geen pasmaten, maar even passen bij iemand die
de trui al heeft, geeft een goede indicatie van de maat die je nodig hebt!
De trui is er in de volgende maatvoering en met de volgende mogelijkheden!
Maat
Heren/Dames en Dames ladyfit S t/m XXL
Kinderen maat 110 t/m 134**
kinderen maat 146 t/m 170**

prijs clubtrui*
€ 18,50
€ 16,50
€ 17,00

meerprijs voornaam op achterzijde
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

* Prijzen zijn inclusief 21% BTW en bedrukking van clublogo
op de borst en AV Groene Ster op de mouw!
**De truien in de kindermaten zijn van iets andere kwaliteit
dan de volwassen maten anders zijn ze niet in dezelfde
kleur groen te leveren!

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER
Datum
17-01-2015
25-01-2015
22-02-2015
08-03-2015
13-03-2015
22-03-2015
23-03-2015
27 t/m 29-03
22-04-2015

Evenement
Groen Ster’s Got Talent
4e ARWB cross
e
5 ARWB cross
Clubcross
GEEN TRAINING
Clubkampioenschappen indoor
Algemene Leden Vergadering
Jeugdkamp
Voorronde schoolatletiek

Categorie
Alle leden

Alle categorieën
AB-Junioren & Senioren
Alle categorieën
Alle leden
Basisscholen

Locatie
De Knip - Zevenbergen
Thor - Roosendaal
Achilles – Etten-Leur
De Knip - Zevenbergen
De Borgh - Zevenbergen
De Niervaert / Klundert
De Knip - Zevenbergen
Loon op Zand
De Knip - Zevenbergen

ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Op 23 maart bent u van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering die gehouden wordt in de kantine van
ons clubgebouw. Meer informatie hierover in de volgende Knipsels, maar noteer deze datum alvast in uw agenda!
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OLIEBOLLENLOOP 2014
Geweldig weer met een fantastische entourage vergezelde de loop, die dit jaar voor de 30e keer werd gehouden.
De dag ervoor waren de heren Boeters, Roffel, van de Noort en van Meer danig in de weer geweest om de baan
sneeuwvrij te maken. Dit 2 banen breed zodat er goed te lopen viel. De rest van de baan, veld en gras dus mooi
wit. Prachtig schouwspel. Alleen daarvoor zou je al naar de baan komen.
‘s-Morgens had ik hulp van Wouter Kokke met zijn vader die voor het veilig op- en aflopen van de baan hebben
gezorgd. Start en finish doeken opgehangen, sneeuw- en Kerstman en tijdklok geplaatst. Ook voor de veiligheid
enkele pionnen weggezet en het geheel was gereed om het lopen weer te laten beginnen.
Traditiegetrouw kwam men net op tijd, zodat om 11.00 uur precies gestart kon worden. Enkele personen kwamen
te laat, maar als ik die mee mag tellen waren het 111 deelnemers. Geen record maar zeker een mooi aantal.
Nieuw dit jaar was dat er velen een pitstop maakten om enige tijd later toch nog maar een rondje of zelfs een grote
ronde te pakken. Prima, want men mag tot 12.00 uur. Een ander opvallende zaak was dat er heel veel jongeren
meededen en dit houdt dan in dat er zeker een vervolg gaat komen de komende jaren.
Na te hebben gelopen lieten de meesten een oliebol of chocolademelk zich goed smaken. Het was nog een
gezellig samenzijn in de kantine en met de wens op een goede leuke jaarwisseling ging een ieder tevreden en
voldaan huiswaarts.
Nu het inmiddels nieuwjaar is wens ik allen een gezond, gelukkig en succesvol 2015.!!!!
Bert Tielen
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Fysiotherapie- en trainingscentrum

Chinees Indisch
Restaurant

FYSIOWAVE
Fysiotherapie

Fysiotherapie
Manuele therapie
Lymfedrainage
Sportfysiotherapie
Massagetherapie
Podotherapie
Psychotherapie

Preventieve Fitness

Fitness
Pilates
Zwemles
Baby zwemmen
Peuter zwemmen
Aquarobic
Trimzwemmen

Zwembad

Aquajoggen
55+ zwemmen
Aquabalance
Zwangerzwemmen
Snorkelen
Zwemmen is leuk
Therapiezwemmen

Openingstijden:
Maandag gesloten (feestdagen uitgezonderd)
Dinsdag t/m Vrijdag van 16.00 tot 21.30 uur
Zaterdag, Zondag en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

WWW.FYSIOWAVE.NL
Veldkers 2

4761WG

Zevenbergen

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

0168-325543

Zandberg 81, 4761 TW Zevenbergen
tel. 0168-327373, www.foeho.nl

Makelaars van goede huizen

Verkoop

en taxaties
Van woningen

en bedrijfspanden

Verhuur en

aankoop Van
woningen en

bedrijfspanden
www.hoogdalem-makelaardij.nl
noordhaven 120 - 4761 dd

Zevenbergen

0168 - 37 15 73

Aandacht voor gast, eten,
drinken en ambiance
dat is onze “HOOFTZAAK”
Dinercafé | Feesten | Vergaderingen | Buffetten | High Tea
Markt 8 | Zevenbergen | T 0168-323620
www.vanderhooft.nl
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LOPERSPRAATJE
Onze oudste loper, Jos Verdaasdonk, is op 8 januari maar liefst 80 jaar geworden en hij loopt nog steeds iedere
week bij ons. Hij loopt zelfs voor de training nog een paar rondjes extra. Maar we zien wel dat hij toch iets van zijn
conditie moet inleveren vooral met het snellere werk. Maar petje af hoor! We zijn maar wat trots op hem. Ook helpt
Jos bij de onderhoudsploeg, die zorgt dat de baan en alles eromheen er weer piekfijn bij ligt. Jos we hopen dat je
nog lang en gezellig bij ons blijft lopen.
Glühweinavond
Maandag 15 december was er weer de jaarlijkse glühweinavond voor de lopers. We begonnen met een welkom
door de Kerstman, daarna een warming-up en toen 3 leuke spelletjes. Het eerste spel was een kerstpakjes race
met als hindernis een steeplebalk waar je overheen of onderdoor mocht. En dan zo snel mogelijk de pakjes heen
en terug brengen.
Het tweede spel, zo snel mogelijk de kerstboom met kerstballen vol hangen. Dat deden we door om de 100 meter
een kerstbal door te geven. Zo dat waren effe sprintjes!
Het derde spel was met 2 of 3 mensen een kerstmuts vasthouden en zo snel mogelijk 200 meter lopen, daarna
200 meter dribbelen.
Iedereen werd door deze spelletjes heel erg fanatiek en liep zijn benen uit zijn lijf. Er zullen de volgende dag wel
heel wat mensen stijf geweest zijn!
Na de leuke spelletjes zijn we in de kantine warme chocomelk en glühwein gaan drinken. Dat smaakte goed.
Er waren allemaal lekkere dingen zoals banketletter, kransjes en nog veel meer, het was goed verzorgd.
Een loterij met sportprijsjes maakte de avond compleet en iedereen ging wel naar huis met één van de leuke
prijsjes. Trainers bedankt voor deze gezellige avond. Het was weer leuk!
Nog een verzoekje……
Ik loop al bijna 30 jaar en doe dat ook met heel veel plezier. Heel wat lopers heb ik zien beginnen bij ons. Maar niet
iedereen weet dat er een regel is voor mensen die hun neus moeten snuiten of een fluim kwijt moeten en geen
zakdoek bij de hand hebben!! Ga even naar de buitenkant van de baan en deponeer het DAAR. Ik heb wel eens
SNOTdruppels van iemand in mijn gezicht gehad omdat ik er achter liep. Bah! En om die dingen op de baan te
zien liggen is ook niet erg SMAKELIJK. Ik weet dat vooral de dames balen van dit onsmakelijke gedrag.
Beste lopers let er alstublieft op dan blijft het lopen voor iedereen leuk!
Trainers bedankt voor de trainingen en hopelijk maken we nog heel wat kilometertjes en glühwein avondjes met
elkaar mee!
Groetjes,
Carla Smits

MUTATIES
AANMELDINGEN
Daisy van Tilborg
Saar Bontje
Erik Kamman
Kirsten Heijst

AFMELDINGEN
Klatje
D-junior
Senior
Loper

Mees Visser
Sienna Wevers
Eryk Visser
Antoinet Surewaard
Jos Stolk
Rosanne Jacobs
Ivo Karbaat
Maurice van de Noort
Ria Buinsters
Ricardo Buinsters

Mini-Pupil
B-pupil
D-Junior
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Overige
Donateur
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VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen
Tel:0168-335199 Fax:0168-370280
e-mail: info@vanloonjuweliers.nl

Kijk ook eens
in onze webshop!

www.vanloonjuweliers.nl

Wilt u
ook adverteren
in ons
clubblad?

Steenweg 40
4781 AP Moerdijk
Tel.: 0168-412496
Fax: 0168-412213

Vraag naar
onze
voordelige tarieven
via
knipsels@avgroenester.nl

verkrijgbaar bij

POVER SCHOENEN & SPORT

Noordhaven 86, Zevenbergen, 0168-324404

Boek bij

Reisbureau
Pelikaan Reizen
en AV Groene Ster
ontvangt €14,50

Reisbureau Pelikaan Reizen
Haveneind 2, Zevenbergen
T. 088 - 735 45 55
E. zevenbergen@pelikaanreizen.nl
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VAN HET TRAINERSFRONT
De wedstrijd als training
In tegenstelling tot teamsporten heb je bij atletiek niet een competitie waar je elke week een wedstrijd hebt, maar
daarentegen zou je, als je zou willen, wel elke week meerdere wedstrijden ergens in Nederland (of zelfs
daarbuiten) kunnen doen. Vraag is nu wat het beste voor een atleet is. Moet het aantal wedstrijden zo laag
mogelijk gehouden worden, of is het juist zinvol om er aan zo veel mogelijk mee te doen? Of zit de waarheid (zoals
zo vaak) ergens in het midden?
Waarom wedstrijden?
Sommigen vinden het niet leuk om aan wedstrijden mee te doen. De (al dan niet zelf ingebeelde) druk van het
moeten presteren, de misschien wel persoonlijk confronterende resultaten of de angst voor vergelijking met andere
atleten zijn veelgehoorde redenen om niet aan wedstrijden deel te nemen. Dat is jammer, want er zijn voldoende
redenen die hier tegenover staan om wel aan wedstrijden mee te doen.
Daarentegen zijn er ook atleten die kicken op wedstrijden. Voor trainingen zijn ze moeilijk te motiveren, maar bij
wedstrijden leven ze helemaal op en gaan er vol voor. Natuurlijk speelt ook mee met welke reden atleten op
atletiek zitten. Gaat het puur om gezellig bezig te zijn of wordt er getraind om prestaties (ongeacht het niveau) neer
te zetten en persoonlijke records te verbeteren?
Het is niet zo dat atleten van de eerste categorie (puur recreatief) helemaal geen wedstrijden zouden moeten doen.
Ook tijdens sommige (loop-) wedstrijden kan het alleen gaan om de gezelligheid (onderling, of met enthousiast
publiek zoals bijvoorbeeld bij een singelloop) en is deelnemen zelf al de prestatie en gaat het niet om de gelopen
tijd. Tegenwoordig zie je bijvoorbeeld steeds vaker mud-races en survival-runs waarbij de gelopen tijd totaal niet
van belang is (en zelfs ook niet geregistreerd wordt).
Voor atleten aan de andere kant van het spectrum (die dus voor de prestaties gaan) zijn wedstrijden weer ideaal
om goed te presteren. Hoe het precies komt weet ik niet, maar met een (echte) wedstrijd kan je altijd sneller,
verder of hoger presteren. Als je met een training al bekaf bent na een aantal 200m’tjes in 36s blijft het altijd
frappant dat je bijvoorbeeld tijdens een 1000m in wedstrijdverband na de eerste 200m doorkomt in 32s en het
gevoel hebt dat je er met de rem op loopt….
Wedstrijden zijn dus heel goed om goede prestaties neer te zetten, maar er zijn meer redenen om aan wedstrijden
mee te doen. Zoals ik in een eerder stukje voor deze rubriek al eens schreef, is het referentiekader belangrijk.
Wat ik hiermee bedoelde is dat tijdens wedstrijden (en zeker als je de juiste uitkiest) er altijd wel andere atleten zijn
van jouw eigen niveau, of net iets beter. Binnen de eigen vereniging hoeft dat niet altijd zo te zijn en kunnen atleten
die tijdens de trainingen geen echte tegenstand hebben met wedstrijden zich optrekken aan atleten van andere
verenigingen die net iets beter zijn. Ook kan het natuurlijk andersom zijn. Als je de “pech” hebt om een aantal
goede atleten als clubgenoot te hebben, kan je met wedstrijden ervaren dat je zelf toch ook bij de betere atleten
hoort.
Dan de gezelligheid; met een groep naar een wedstrijd gaan is vaak ontzettend gezellig en er kan heel wat
afgelachen worden. Verder leer je met wedstrijden ook atleten van andere verenigingen goed kennen. Zeker als je
die atleten regelmatig bij verschillende wedstrijden tegenkomt. Anders dan bij een competitie bij een teamsport
kom je atleten van andere verenigingen vaker dan 2x per seizoen tegen. Uit eigen ervaring weet ik dat dit goede
vriendschappen kan opleveren en heel veel gezelligheid. Als je vervolgens ook nog geselecteerd wordt om
bijvoorbeeld namens de regio uit te komen, dan worden de “concurrenten” opeens je teamgenoten.
Hoeveel wedstrijden zou een atleet moeten doen?
Zoals uit het voorgaande blijkt is deze vraag niet universeel te beantwoorden. Voor elke atleet zal dit verschillend
zijn en is dit onder andere afhankelijk van het type atleet, de eigen wensen, maar ook de periode in het seizoen of
het atletiekonderdeel waar men zich in gespecialiseerd heeft. Wel ben ik van mening dat het zinvol is om een
beperkt aantal wedstrijden aan te wijzen als doelwedstrijden. Te denken is hierbij aan bijvoorbeeld de
competitiewedstrijden of kampioenschappen.
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De trainingsplanning kan dan op deze wedstrijden gericht worden en je hebt een doel om je op te focussen,
waardoor je makkelijker de trainingsdiscipline kan opbrengen. Dit betekent niet dat je verder geen wedstrijden zou
moeten doen. In tegendeel zelfs. Wedstrijden kunnen in mijn ogen ideale trainingsmomenten zijn. Bijvoorbeeld om
te checken hoe het met de conditie/vorm is, maar ook om je op te trekken aan de concurrentie of (ook voor de niet
prestatiegerichte atleten) om je op een gezellige manier voor te bereiden op de doelwedstrijden.
Samenvattend:
Wedstrijden zijn een goede aanvulling op de trainingen. Niet alleen om te checken hoe het met de vorm/conditie is,
maar ook om goed voorbereid aan de start te staan van eventuele doelwedstrijden die je zelf hebt gekozen.
Daarnaast is het meedoen aan wedstrijden simpelweg gewoon gezellig. Niet alleen met je eigen clubgenoten,
maar ook met de atleten van andere verenigingen waar je een goede band mee kan opbouwen.
Veel succes allemaal bij de wedstrijden die jullie gaan doen!
Dennis François
De volgende die een stukje mag schrijven is Justin François.

INDOOR GENT 26-12-14
Waar de meeste mensen aan het kerstdiner zaten, was de familie van Haaften naar Gent gereden voor een indoor
op 26 december. Alhoewel het wegrijden niet meeviel, want de auto startte niet. Dus met zijn vieren gepropt in het
autootje van Angela alsnog vertrokken
Deze zeer druk bezochte internationale wedstrijd (want Duitsland,
Frankrijk, België en Nederland waren deze dag vertegenwoordigd)
liep niet volgens chronoloog. Je moest geduld hebben eer je aan de
beurt was, met zo’n 2,5 uur uitloop, maar dan kon je uiteindelijk je
onderdeel doen. Het kon ook zomaar zijn dat ineens het papier en
inkt van de printer op was, waardoor de wedstrijd gewoon stil
gelegd werd.

Uiteindelijk heeft het het volgende resultaat opgeleverd;
Angela van Haaften 200 meter; 30,62.
Laura van Haaften 200 meter; 28,08 en de 60 meter; 8,42.

TRAINING AB-JUNIOREN & SENIOREN
In verband met de nacht van de badminton zal er op vrijdag 13 maart GEEN training zijn voor de AB-junioren en
de Senioren.
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Woninginrichting
Al meer dan 140 jaar het adres voor:
- Gordijnen en tapijten
- Vinyl en marmoleum
- Laminaat en pvc stroken
- Seniorenmeubelen
- Bedden en bedtextiel

Molenstraat 48, 4761 CL Zevenbergen,
Tel. 0168-324313, Fax 0168-324558

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!
VERKOOPT!
Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168-335855

U kiest voor kwaliteit, vakmanschap, design én
groots voordeel!
Bij Grando Keukens & Bad gaan kwaliteit, vakmanschap en betaalbaar design altijd hand in
hand. Met een ruime keuze uit vier verschillende keukencollecties én een zeer ruim aanbod in
vele modellen badkamers, vindt u bij Grando gegarandeerd de keuken en badkamer van uw
dromen. Daarbij kunt u altijd rekenen op deskundig advies op maat van de ondernemer zelf.
Bezoek nu onze nieuwe showroom en profiteer bovendien van bijzondere aanbiedingen en
acties.

info@bonmakelaardij.nl
Grando
Keukens & Bad Zevenbergen
www.bonmakelaardij.nl

Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700,
Betaalbaar Keukendesign

Grando Keukens & Bad
Blokweg 7A,
4761 RA Zevenbergen,
www.grando.nl
0168-373700, www.grando.nl

3e ARWB CROSS 2014 -2015
Zondagochtend 4 januari, het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, veel mensen liggen nog uit te slapen van de
jaarwisseling, maar bij Groene Ster niet hoor, want er staan om 10.00 uur die ochtend al weer een heleboel
e
kinderen te trappelen om naar de 3 ARWB cross te gaan, die deze keer door AVO 83 uit Oudenbosch wordt
georganiseerd in het bos bij Bosbad Hoeven. Het is die ochtend heerlijk weer om een cross te lopen en dus rijden
we met zo’n 25 kinderen richting Hoeven.
Daar aangekomen checkt iedereen nog even of ze hun naamlabel wel hebben en daarna gaat iedere groep
inlopen. Ruben, Stan en Anniek gaan met de B-C pupillen mee, want ook al zijn ze zelf nog Mini-pupillen en trainen
ze bij Juf Jeannie in de groep, ze hebben toch veel zin in een cross en zijn dus van de partij. Na het inlopen en wat
oefeningen, waarbij we natuurlijk het springspelletje van 10 tot 1 terugtellen niet over kunnen slaan, is het de beurt
aan de 3 Mini-pupillen. Anniek, Stan en Ruben hebben al eerder mee gedaan, en weten dus precies wat er van
hen verwacht wordt. Anniek vindt het nog even spannend, want welke bocht moet ze ook alweer nemen, dit wordt
snel opgelost, doordat Lisanne in die bocht gaat staan en dus Anniek precies kan wijzen welke kant ze op moet.
Dat is maar goed ook, want wie loopt er na 2 rondjes bijna weer op kop? Juist onze Anniek. Alleen 2 Mini-pupillen
jongens waren sneller, maar Anniek werd dus weer prachtig 1e bij de meisjes. Ruben en Stan deden ook heel goed
hun best, hielden het heel de tijd goed vol, en kwamen op een 6e en 7e plaats over de finish. Goed gedaan hoor
jongens!
Dat Groene Ster zich dit jaar heel goed laat zien, en dan met name bij de eerste 10 binnenkomers bij de crossjes
heb ik jullie al vaker verteld, maar ook vandaag was dat weer het geval hoor. Na de Mini-pupillen was het namelijk
de beurt aan de C-pupillen en ja hoor, ook daar waren de eerste plaatsen voor Groene Ster. Hierbij werd namelijk
Geert 1e bij de jongens en Luna bij de meisjes. Geert liep heel de tijd al wel op kop, maar Luna was zo slim om in
e
de laatste paar honderd meter het meisje voor haar nog in te halen en zo de 1 plaats te pakken. Goed gedaan
e
e
hoor! Ook de uitstekende 4 en 5 plaats waren voor meisjes van Groene Ster, want Julia werd 5e en Tara leek het
laatste rondje nog heel veel energie over te hebben, want toen heeft ze nog een hoop meisjes ingehaald en
eindigde dus op de 4e plaats. Stan en Tijn van onze C-pupillen gingen ook geweldig, bleven een beetje bij elkaar in
de buurt, liepen gewoon hun eigen tempo, gingen niet wandelen, en kwamen als 9e en 10e over de finish.
Heel goed gedaan mannen!
Na de C-pupillen zijn altijd de B pupillen aan de beurt, en ook hier gingen de goed prestaties gewoon door.
Tom werd namelijk 2e en Merijn en Daan kwamen al als 4e en 5e over de streep, weer ver vooraan dus.
Werner en Rick liepen ook superhard en waren op een 9e en 10e plaats al over de finish, en lieten zo heel mooi
nog een flink aantal jongens achter zich.
Onze dames, Adess en Merlijn deden ook super hun best, Adess had er niet zo heel veel zin in, want na een druk
weekend waarin je eerst een schaatsdiploma hebt gehaald en nog gelogeerd hebt, wil je misschien liever iets
e
anders doen, maar tijdens het lopen gingen onze dames als een speer en kwam Merlijn als 11 over de streep en
e
Adess daar meteen achter als 12 . Heel goed gedaan hoor dames!!
Na de B-pupillen liepen de A-pupillen nog, waar ik hieronder alleen even de uitslag van zal vermelden, maar ook
daar ging het heel goed.
Ik zei al vaker, als we dit heel de winter zo vol gaan houden, gaan we op 22 februari na de laatste cross
waarschijnlijk met heel veel medailles naar Zevenbergen terug, en daar kunnen we dan super trots op zijn!
Tot ziens bij de volgende cross op zondag 25 januari in Roosendaal.
Groetjes, Anet
A-pupillen:

Renske 4e plaats, Laura 17e plaats, Denise 25e plaats
Nigel 1e plaats, Koen 5e plaats, Jelle 11e plaats, Liam 12e plaats, Lucas 16e plaats.
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Galgenweg 62
06-57330399

Re-Active biedt u:
•
•
•
•
•
•
•
•

4761 KN Zevenbergen
www.re-active.nl

Fysiotherapie (ook aan huis)
Arbeidsfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Medische Trainings Therapie
Kinesiotaping
Rugscholing
Therapiezwemmen
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

VERJAARDAGEN
JANUARI
1
2
2
3
3
3
3
7
8
9
10
10
10
10
12
13
14
15
18
19
19
20
22
22
23
28
29
31

Ron Broere
Rob Langeweg
Miriam van de Wiel
Marit de Groot
Eric Cramer
Davey van der List
Bert Tielen
Laurena Laros
Jos Verdaasdonk
Shem van Oers
Sanne Leijten
Helma Broeders
Wim François
Rein Becht
Henk van Alphen
Tiny Vos
Colette van der Burgt
Andre van Slooten
Niels Lousberg
Kitty Thiele
Julian Elean
Fre Borggreve
Lia Broeders
Tim Bijvoet
Marjolein de Vos
Simone Timmers
Edwin Otten
Marjolijne Mostert

FEBRUARI
1
1
1
2
3
5
5
7
7
8
8
10
11
11
12
13
14
15
15
16
19
20
21
21
22
22
23
23
24
25
25
26
26
27

Sanne Koetsier
Tijs Vermeulen
Joris Groeneveld
Zwanita Sterrenburg
Lennard van der Kloot
Gert-Jan van der Lugt
Noortje van Dam
Yara Lousberg
Saar Bontje
Henk Kanters
Mirre van Wensen
Adje Tolenaars
Marco de Jong
Dennis François
Tom Kamman
Albert de Vos
Ingrid Groffen
Maurice van de Noort
An van Slobbe - de Jong
Anny van der Made
Geert Kanters
Marja Spronk
Juul Ardon
Luc Bijvoet
Nicky van Rijswijk
Nigel Groen
Ton Kapitein
Jan Surewaard
Simone Kapitein
Annelies Biemans
Natasja Poelenije
Liesbeth van Oers
Nova Ruttchen
Klaas Smit

Speciale felicitaties voor Jos Verdaasdonk,
want hij is op 8 januari 80 jaar geworden!
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KLEURPLAAT WINTERSPORT
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"OUWBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

"OUWBEDRIJF 6ROLIJKISGESPECIALISEERDINDETURN KEYREALISATIEVANDEGELIJKEENDUURZAME
BEDRIJFSGEBOUWEN $E FOCUS IS GERICHT OP SNELHEID EN KOSTENBEHEERSING 6ROLIJK DENKT
MEE OVER HET ONTWERP EN DE MATERIAALKEUZE OM ZEKER TE ZIJN DAT DE KARAKTERISTIEKEN VAN
HET BEDRIJFSPAND EXACT AANSLUITEN OP HET PROlEL VAN DE OPDRACHTGEVER /NGEACHT OF DIE
AFKOMSTIG IS UIT DE INDUSTRIE DIENSTVERLENING OF DE AGRARISCHE SECTOR

#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK IS SPECIALIST IN NIEUWBOUW EN RENOVATIE VAN WOONHUIZEN
APPARTEMENTEN $OOR ACTIEF MEE TE DENKEN OVER ONTWERP EN MATERIAALGEBRUIK
VERHOOGT 6ROLIJK DE FUNCTIONALITEIT EN DE BELEVINGSWAARDE VAN HET GEBOUW !AN
DE HAND VAN EEN GESTRUCTUREERDE PLANNING ÏN UITVOERING KRIJGT DE OPDRACHTGEVER
DE ZEKERHEID VAN EEN PROBLEEMLOOS VERLOOP VAN HET BOUWPROCES (ET IS DEZE
GOUDOMRANDE GARANTIE DIE KENMERKEND IS VOOR !ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK
#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

