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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
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: NL26 INGB 0002 6876 16 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

Kristallaan 7a

0168-404934

Bouwensland 18
J.J.Vorrinckstr.23
Melisblok 38

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, Sandra Leenheer.

TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 april
Klatjes + Mini's:
VR 17:00 - 18:00 uur
ABC-pupillen:
VR 17:00 - 18:00 uur
CD-junioren:
WO 18:30 - 19:30 uur
VR 18.30 - 19.30 uur
AB-junioren en Senioren
WO vanaf 19:30 uur
VR vanaf 19:30 uur
ZO 10:30 - 12:00 uur
Recreanten:
DI 20:00 - 21:30 uur
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

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

CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen
Liesbeth van Oers

Kamillestaat 35
Korenbloem 23

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80
MEDIA INFO: www.avgroenester.nl
CLUBTENUE:
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Jeanny van Kaam
Meer informatie: zie clubblad.

0168-326427

kopij
0168-330315
Verspreiding 0168-325899

VAN HET BESTUUR
Nog een paar weken en dan staat voor velen van ons de vakantie weer voor de deur. Maar voor het zover is staat
op 4 juli nog de MZM op de agenda. Momenteel lopen de voorbereidingen en we hopen er, bij voldoende
deelname, een leuke dag van te maken. MZM staat voor Moerdijkse Zomer Meerkamp en we willen deze dag
organiseren in plaats van de HIK die altijd plaatsvond in november in de Niervaert te Klundert. Ook de MZM heeft
een thema: Tour de 7Bergen en dat komt natuurlijk omdat op die dag ook de Tour de France start in Utrecht.
Waar we ook mee bezig zijn en wat nu duidelijk vorm begint te krijgen is de invulling van de nieuwe
verenigingsstructuur. Nog 1 vergadering voor de vakantie en dan willen we na de vakantie een eerste aanvang
hiermee nemen. Maar wel dusdanig dat de dagelijkse gang van zaken gewoon doorloopt.
De afgelopen maand zijn er op onze accommodatie weer enkele wedstrijden georganiseerd. Op 26 mei was er een
e
avondwedstrijd en 17 juni vond de 2 wedstrijd van ZSM uit de serie van 3 plaats. Op de 2km. was er zelfs een
nieuw Nederlands record in de categorie M75 gelopen door Gillis Bosman van Thor in de tijd van 9:15:93.
e
Op 2 september is de 3 wedstrijd en dan kan er naast de gebruikelijke onderdelen ingeschreven worden voor de
1 Engelse Mijl.
Ook vond van 9-12 juni weer de jaarlijks terugkerende avond-4-daagse plaats en op 8 juni een 5 km. testloop voor
de opstapgroep.
De actie lege plastic statiegeldflessen is bij het uitkomen van deze Knipsels al weer afgelopen, maar na de
zomervakantie zullen we ongetwijfeld in Knipsels kunnen lezen wat deze actie heeft opgeleverd. Er zijn in ieder
geval heel veel flessen ingeleverd, dus het levert in ieder geval een mooi extraatje voor onze vereiniging op.
Tot slot wens ik iedereen alvast een fijne vakantie toe!
Kees Otten

VAN DE REDACTIE
De kopij voor de eerste Knipsels na de zomervakantie kan uiterlijk ZONDAG 30 AUGUSTUS worden aangeleverd
via; knipsels@avgroenester.nl
Iedereen alvast een hele fijne vakantie!
Hester Alofsen

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER
Datum
04-07-2015
02-09-2015
27-09-2015
31-12-2015

Evenement
Moerdijkse Zomer Meerkamp
Zevenbergse Snelle Meerkamp
Clubkampioenschappen outdoor
Oliebollenloop

Categorie
Pupillen & CD-Junioren
Alle categorieën
Alle categorieën

Locatie
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
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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!

U kiest voor kwaliteit, vakmanschap, design én
groots voordeel!

Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168-335855
info@bonmakelaardij.nl

www.bonmakelaardij.nl

Grando Keukens & Bad Zevenbergen
Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700,
Betaalbaar Keukendesign

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.

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

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.

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!
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1e COMPETITIEWEDSTRIJD CD-JUNIOREN VLISSINGEN
Reeds de woensdag voor de wedstrijd hebben we de estafette zowel met de meisjes als de jongens geoefend.
Want dit is toch wel sinds enkele jaren niet meer gedaan te hebben toch wel het nummer van de dag. Vrijdag 16
april de dag voor de wedstrijd toch nog maar een keertje oefenen zodat de wissels er goed in zitten. Het klopte bij
beide team geweldig. Maar het werd al gezegd, een goede generale is een……
Zaterdagmorgen 08.45 uur iedereen was er en we konden vertrekken naar Sportpark Vrijburg te Vlissingen.
Na goed een uurtje waren we ter plaatse. Nummers gehaald en uitgedeeld. 1e leerpuntje: spelden Bert heb je
spelden? Natuurlijk heb je die als trainer coach, maar zeker als atleet toch. Het nummer opgespeld. Voorop of toch
e
achter. 2 leerpuntje achterop als je in banen loopt en finisht. Beginnen met de estafettes. Eerst de meisjes, goede
start van Anouk prima wissel op Lisa, het gaat voortvarend. Dan wordt mij even het zicht ontnomen door drukte op
het middenveld, maar ik zie geen Nerena door de bocht komen en Marit staat ook beduusd te wachten. Er is een
foutje gemaakt bij de wissel. Jammer maar het mag over en wel om 17.00 uur. Dan de jongens, iedereen op zijn
plaats en er gaat gestart worden. Lars op Pole position en het startschot klinkt. Davey als tweede man kijkt en kijkt,
maar ziet geen Lars aankomen. Zo ook staat de rest voor de kat zijn…… te wachten. Wat was er gebeurd valse
start of wat? Nee er waren twee series en Lars dacht dat hij in de tweede serie zou starten. Maar de tweede serie
was vol en toen kon er niet meer gestart worden. Na heel wat redenatie en gesprekken met scheidsrechters en
wedstrijdleider mocht er dan toch ook door de jongens nog gelopen worden maar wel om 17.00 uur en een 50
puntenaftrek. Maar daar maalt onze ploeg niet om, want we zijn toch snel genoeg!! Hoewel iedereen naar eigen
kunnen gepresteerd heeft en het fantastisch heeft gedaan, wil ik er toch nog wel enkele uitlichten. Tijs die eigenlijk
dacht voor de 80m. te hebben ingeschreven en er nu achter kwam dat hij voor de 1000m. stond en dit zonder
blikken of blozen even deed. Fantastisch. Hij zou het volgende keer weer doen. Marit die nog maar enkele weken
lid is toch al meedeed na 80 maal inspringen en hierbij steeds 1.10 m haalde en bij de wedstrijd gelukkig 1.05m
spong. Volgende keer toch iets minder inspringen misschien. De 80m. daarentegen werd door haar enorm goed
afgelegd en dit met wind tegen. Stef die de discus eigenlijk voor de eerste keer in een echte wedstrijd beroerde en
hem maar even 19,65m. wegwierp. Nicky die op dit onderdeel haar pr tot op de cm. nauwkeurig wist te evenaren
(16.31m.) en hiermee de wedstrijd won. Lars met een worp van 27,55m. bij het speerwerpen mooi mee kwam.
Rik die, bezig met zijn onderdeel hoogspringen, tussendoor even weg moest voor de 800m. Zijn serie ruim won,
maar toen na 1.50m. de benen niet meer echt omhoog wist te krijgen. Volgende keer zal dit zeker lekkerder gaan.
e
We leren dan ook te kijken of de combinatie van wat je wilt doen wel uitkomt. (3 leermomentje). Allen heb ik
e
geprobeerd op hun betreffende onderdeel iets bij te brengen, voor hen het 4 leermomentje. Kortom denk ik al met
al een fijne dag met goed weer en lekkere humor van tijd tot tijd. Door de over te lopen estafettes iets later dan
gepland thuis, maar met zeker een tevreden trainer. Chauffeurs van harte bedankt nog voor het rijden en jureren,
hopelijk heeft u er ook van genoten. Tot een volgende gelegenheid!
Bert Tielen

2e COMPETITIEWEDSTRIJD CD-JUNIOREN ROOSENDAAL
Als opvolging van de eerste competitie nu met een grotere ploeg (16 man) op 30 mei naar Roosendaal. Omdat dit
lekker dichtbij is hoefden we pas om 09.30 uur te vertrekken. Auto’s te over op de Knip, maar dat is beter dan te
weinig. Tevens maakte ik gebruik om ouders voor een volgende keer te vragen of ze eventueel jury zouden willen
zijn zodat ik meer dan afgelopen keer bij de atleten kan zijn voor begeleiding. Tijdens zo’n wedstrijd zijn ze immers
nog meer dan op een training, gespitst op aanwijzingen. Wel nog een omleiding in Roosendaal, maar ruim op tijd
voor de wedstrijd kwamen we op het versleten sportpark Red Band aan. Het sportpark zal ontmanteld worden en
Thor krijgt dit jaar nog een nieuwe baan op het sportpark Vierhoeven. Wat zijn wij dan goed gesteld!! Helaas
begonnen we wel met wat regen. Estafettes waren het eerst aan de beurt. En hoe goed ging het!!! Geen foute
wissels en mooie resultaten. Dat scheelt al een slok op een borrel met Vlissingen. De eerste punten waren binnen.
Hoera!
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Voor de D-junioren meisjes werden de meeste punten behaald door Janne, 888 maar liefst. Gevolgd door Nicky
met 620 punten en dit terwijl ze haar vorm bij het discuswerpen niet echt had die dag. Renske behaalde 395
punten, maar deed dat met slechts 2 onderdelen. Bij de jongens D-junioren ging het een stuk beter dan de eerste
wedstrijd. Hier scoorde Joep de Kinkelder met 519 punten het hoogst. De ploeg haalde maar liefst 509 punten
meer binnen dan in Terneuzen. Bij de C-junioren meisjes een bijna complete ploeg alleen discus was niet bezet.
Dit wil wel zeggen een enkele bezetting, want bij de junioren mogen er twee op een onderdeel staan.
Bij de loopnummers tellen er dan ook nog eens twee. Vandaar dat we in de landelijke stand nog niet erg hoog
staan. Maar daar malen we niet om het gaat ons om het samen lekker sporten en proberen zelf vooruitgang te
boeken. En dit gebeurt dus, want ook bij de meiden C kwamen 1070 punten meer op de teller. Ten slotte de
jongens C, hier was Davey het haasje d.w.z. hij had dermate last van zijn achillespees dat hij verkoos met krukken
rond te gaan lopen en zich af moest melden voor zijn 100m. horden en hoogspringen. Toch bleef hij ondanks alles
goed gemutst en heeft hij alle anderen goed aangemoedigd. Hopelijk lukt het om er in Terneuzen wel bij te zijn.
Ondanks deze tegenslag voor de ploeg toch ook hier punten winst voor de complete ploeg en wel 361 t.o.v.
Vlissingen. Voor de laatste competitie maken we ons op voor Terneuzen 20 juni: here we come!!!!!
Bert Tielen

3e COMPETITIEWEDSTRIJD CD-JUNIOREN TERNEUZEN
Zaterdag 20 juni 2015. Gezien de wedstrijd nogal ver weg was moesten we op tijd op de Knip zijn, namelijk 08.45
uur. Maar bijna allemaal lekker op tijd, goed gemutst en droog weer. Prima ingrediënten om er een leuke
atletiekdag van te maken. Het gezegde dat alle goede dingen uit drieën bestaan bleek wel uit het feit dat we nu
met maar liefst 18 atleten op vertrek stonden. (Het eerste record, sinds lange tijd zoveel atleten, stond er dus al).
De fietsen binnen het hek geplaatst en met zelfs een auto die op de Knip kon blijven konden we op pad. Ruim een
uur rijden, dat wel, maar geen files en dus op tijd. In tegenstelling tot Roosendaal klaarde het weer hier juist meer
en meer op. Geen regen dus. De wedstrijd begon zoals gewoonlijk met de estafettes. Leuk, maar toch altijd de
nodige spanning met zich meebrengend. Al bijna als geoliede machines gingen de Groene Ster ploegen over de
baan. Geen foute wissels en weer betere tijden dan de voorafgaande keren. De zon kwam steeds meer door en
terwijl het dus in Roosendaal regende en miezerde, regende het in Terneuzen ook, maar dan persoonlijke records
wel te verstaan. Zonder namen te noemen liepen de verbeteringen uiteen van 0.12 sec tot 12 seconden op de
verschillende looponderdelen en van 10cm. tot enkele meters op de verschillende spring en werponderdelen.
Dankzij de lieve moeders die het vervoer regelden en voor het verplichte jureren zorgden, konden Wesley en ikzelf
met de atleten op de onderdelen gefocust zijn. Het was zodoende volgens mij voor velen, maar in elk geval voor
mij een fantastische dag. De totaal resultaten van de 3 competitie wedstrijden zijn als volgt:
e

D junioren meisjes;
D-junioren jongens;
C-junioren meisjes;
C-junioren jongens;

Punten: 1 wedstrijd
2469
1404
2324
3719

e

e

2 wedstrijd 3 wedstrijd
1903
3089
1923
1789
3394
3284
4080
4717

stand landelijk
162 v/d 200 plg.
186 v/d/201 plg.
148 v/d 169 plg.
112 v/d/167 plg.

Hoe je de complete persoonlijke resultaten kunt bekijken;
- Open de site van de AU
- Klik in de linker kolom competitie
- Klik op competitie uitslagen en tussenstanden
- Klik op “hier” actuele uitslagen en tussenstanden
- Hierna de uitslagen van de categorie die u wilt bekijken.
Veel kijk en lees plezier. Zelfs je bijdragen in procenten voor de ploeg kun je er in aflezen. Prachtig programma en
een aanwinst voor de atletiek. (Zelfs ik kwam er uit!!!!) Iedereen die aan het afgelopen competitie seizoen voor de
CD-junioren heeft meegeholpen om er zo’n succes van te maken wil ik hierbij van harte bedanken.
Bert Tielen
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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

Nieuw bij de 3 Musketiers:

BBQ+

Meer dan zomaar barbecueën!
Kies zelf uw complete BBQ+ arrangement
met of zonder bowlen.

SUPER BBQ + BOWLEN
all-in arrangement + 6 consumpties

40,- p.p.

SUPER BBQ

vlees + stokbrood + frites
+ sausjes + dessert
+ springkussen voor de kids

22,50p.p.

verkrijgbaar bij

www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b

4762 AL Zevenbergen

0168 370 545

info@de3musketiers.nl

POVER SCHOENEN & SPORT

Noordhaven 86, Zevenbergen, 0168-324404
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INTERREGIO WEDSTRIJD TERNEUZEN 6 JUNI 2015
Zaterdag ochtend 6 juni was ik al heel vroeg wakker. Om half 8 vertrok ik richting Etten-Leur waar ik vervolgens op
de bus stapte, die klaar stond, om met andere Brabantse meiden naar Terneuzen af te reizen voor de Interregio
wedstrijd waar ik samen met Geert, Tom, Tim, Rick en Lars, voor geselecteerd was aan de hand van een aantal
competitie wedstrijden. De beste 5 atleten uit elke categorie worden uitgenodigd om mee te doen aan deze
wedstrijd om vervolgens samen als Regio West Brabant te strijden, als team, tegen andere regio’s zoals
Rotterdam, Dordrecht, Zeeland.
Ik was heel erg zenuwachtig, zeker omdat ik voor
het eerst alleen met de bus mocht reizen. De rest
van Groene Ster kwam met eigen vervoer.
Maar wat een fantastische dag is het geworden!!!

We begonnen met mijn favoriete onderdeel: bal werpen.
Tot op het laatst was het heel spannend, maar ik heb héééél erg goed
gegooid en was ook de verste met 19.96m.! Een klein beetje jammer, haha,
want mijn mijlpaal van 20m. net niet gehaald, maar voor Team West Brabant
zeker veel punten gescoord.

Daarna moesten we gaan sprinten, daar ben ik ergens in het midden geëindigd. Wat konden die meiden van de
andere regio’s hard sprinten. Team Brabant liep letterlijk een beetje achter.
Vervolgens na een korte pauze mochten we gaan verspringen. En ook daar zat een meisje van een andere regio
bij dat leek wel te kunnen vliegen.........Ze sprong 3.53m. (MCP). Ongelofelijk. Maar Team Brabant heeft hier ruim
boven het gemiddelde gescoord.
Toen was het best even wachten op de 4 x 40m. estafette, gelukkig maar, want we hebben nog flink geoefend met
het doorgeven van het stokje. Ik werd er helemaal kriebelig van. Gelukkig ging het tijdens de race goed.
Als allerlaatste was de pendel estafette. Om even uit te leggen wat dat is, kijk maar naar het plaatje......
Van elke categorie loopt de beste loper zijn of haar afstand.
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Wat een geweldige en spannende race. We hebben staan gillen voor mijn team Brabant. Onderweg viel dat stokje
nog, maar werd zo weer opgeraapt. Geert mocht als tweede gaan lopen. Super goed!!! En het bleef spannend tot
de laatste loper. Iedereen stond te gillen en roepen langs de kant, op de banken en op de tribune. En wat bleek
team Brabant had gewonnen!!!!!!!
Yeah!!!!!!
BRABANT RULES !!!!! Het was een groot feest.
de

Aansluitend was de prijsuitreiking en boven verwachting is Team West Brabant 3 geworden. Een super prestatie.
Deze dag zal ik in ieder geval nooit vergeten, het was zo leuk en gezellig. Ik heb veel meiden op een andere
manier leren kennen. Meiden die normaal mijn concurrent zijn, maar op zo’n dag als zaterdag niet. In een woord
fantastisch. Iedereen ontzettend bedankt voor een super geweldige dag.
Veel liefs,
Tara van Tilborgh

VAN HET TRAINERSFRONT
Voor het eerst een stukje schrijven voor het clubblad.
De groep die ik training geef samen met Anet, Lisanne en Stein, zijn de BC-pupillen. Elke vrijdag staan er
ongeveer 40 enthousiaste atleten klaar om een uur sportief bezig te zijn. Naast het geven van training, probeer ik
ook mee te gaan met wedstrijden, bijscholingen en kamp. Atletiek is voor mij een sport vol afwisseling, techniek,
lopen, cross, binnen en buiten en heeeel veel plezier. De nieuwe uitdaging is athletics champs, dit is een andere
vorm van atletiek training en wedstrijden.
Sportief bezig zijn vind ik zelf ook heel belangrijk en ik doe dus verschillende sporten, zoals fitness, zwemmen,
skeeleren. Atletiek staat op het moment even op een laag pitje i.v.m. een blessure
Thuis woon ik met 5 mannen, die allemaal sportief bezig zijn op hun eigen niveau.
Ook wil ik alle ouders bedanken, voor het brengen van hun kids, het meehelpen binnen de vereniging, het
gesprek, want een ding als trainer weet ik zeker zonder elkaar komen wij er niet.
Groetjes, Marian.

De volgende die een stukje mag schrijven is Ryan Smits.

MUTATIES
AANMELDINGEN
Kawtar Hsaine
Imrane El Kihel
Davy van Sliedregt
Teun Broeders

Mini-Pupil
Mini-Pupil
C-pupil
A-pupil

AFMELDINGEN
Marit de Groot
Denise van de Kerkhof
Zeferino Rijgersberg
Amber Verdaasdonk
Saar Bontje
Saskia van Kaam
Joke van Sliedregt
Sandra van Beers
Charlotte van Rijswijk
Johannie Bastiaansen
Rien Nieuwkerk
Karin de Groot
Mireille Sunnen
Wislet de Hair

B-pupil
A-pupil
A-pupil
A-pupil
D-junior
Recreant
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Donateur
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Maandaanbie
een Stormax ding: Bij aankoop van
- kast gratis*
plaatsing!

KlusHulp

nde
pen
kl ussen he l
g:
wij je gr a a
ij d e vol ge

Formido Zevenbergen
Touwslagerij 22
Tel.: 0168-33 13 80
Formido Oudenbosch
Bosschendijk 203
Tel.: 0165-32 44 77

*Vraag naar de voorwaarden in de bouwmarkt.

WATERPRET OP TRAINING A-PUPILLEN
Het is vrijdagmiddag 5 juni, bijna 17:00uur en het is 29 graden.
Wat ga je dan doen als trainer tijdens de training van de A-pupillen???
Juist! Waterspelletjes en buikschuiven! Het was een groot succes! 
De foto’s van deze training kunt u vinden op www.avgroenester.nl
Sportieve groetjes,
Angela van Haaften
Trainster A-pupillen
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SPONSORLOOP ALPE D’HUZES
Op zaterdag 23 mei j.l. hebben wij, de trainsters van de klatjes en de mini’s, een sponsorloop georganiseerd op de
Knip. Dit ten bate van het K.W.F.
Lenneke Derks, moeder van ons klatje Tieme, ging namelijk op 4 juni de Alpe d’Huez rijden. Wij vonden dat zo’n
mooi initiatief dat wij graag een steentje [eurootje] bij wilden dragen. Het werd dus een sponsorloop met als
nevenactiviteiten; koffie/theedrinken met gebak, grabbelen, kaarten en aardbeienverkoop. Voor de kinderen
limonade en een snoepje. Alles tegen een leuk prijsje. Op het middenterrein hadden Rob en Bert een mooi
parcours uitgezet. Een kleine ronde van 100m. voor de mini’s en klatjes en een van 120m. voor de ABC-pupillen.
Tegen twee uur kwamen de eerste atleten het veld op. Om kwart over twee werd er een gezamenlijke warming-up
gegeven door Laura en om half drie werd het startsein gegeven. Er stonden 14 atleetjes en drie die gewoon
meededen [super] aan de start. Niet erg veel als je bedenkt dat als iedereen mee zou doen er 90 atleten hadden
kunnen staan. Maar deze 17 kanjers gingen als een speer. De stickers, die ze kregen, waren niet aan te slepen.
Sommigen hadden na afloop wel 20 tot 30 stickers op hun kaart. Reken maar uit wat ze gelopen hebben.
Na een kwartier werd het eindsignaal gegeven. Iedere deelnemer kreeg een leuke bidon als aandenken.
Toen moesten natuurlijk de kelen gesmeerd worden die droog waren geworden door het lopen en het
aanmoedigen. De koffie en thee hadden we van het bestuur gekregen. Taarten en cupcakes waren gebakken door
moeders en een opa. Limonade gesponsord door twee trainsters. IJs en snoep door een lieve oma.
Kaarten, zelfgemaakt, werden voor verkoop aangeboden. Een andere trainster had voor de spullen voor de
grabbelton gezorgd. De aardbeien waren tegen inkoopprijs op de markt gekocht. Alles was dus pure winst en ging
naar het goede doel. Bovendien was het erg gezellig en het was allang vier uur geweest voordat iedereen weg
was.Na alles opgeruimd te hebben waren Lenneke en ik wel erg nieuwsgierig naar het eindbedrag. Dus gauw even
tellen. Tot onze grote verbazing hielden we € 461,- over. Geweldig. Later kwam er nog eens 33 euro bij door nog
sponsorgeld en de laatste aardbeien. In totaal € 494,-.
Mijn dank aan al die 17 kanjers die hiervoor gezorgd hebben.
Ook de vaders, moeders, opa’s en oma’s die er waren en die geholpen hebben.
Mijn mede trainsters bedankt voor jullie inzet.
Lenneke, wij hopen dat je het gehaald hebt en wij lezen graag het
stukje over je ervaringen.
Jeannie.
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ARWB KAMPIOENSCHAPPEN BERGEN OP ZOOM
Zaterdag 13 juni! Tijd voor de ARWB kampioenschappen in Bergen op Zoom, een klein groepje atleetjes van onze
groep is maar ingeschreven. Wat opvalt is dat van de 4 kinderen die mee doen, er 3 uit Klundert komen.
Zou de avond 4 daagse die de dag ervoor in Zevenbergen eindigde daar toch een oorzaak van zijn geweest??
Maar maakt niet uit, de 4 atleetjes die er wel waren, hebben een geweldige wedstrijd gehad.
Zag het er in de ochtend nog naar uit dat we wel een regenbuitje zouden krijgen, bleef het de gehele dag stralend
weer en waren we zelfs nog wel een beetje verkleurd aan het eind van de dag.
Gijs Noordermeer was een van de bikkels die vandaag mee deed, en
hoe! Gijs was helemaal op dreef. Hij bleef het ene record na het andere
verbeteren, en dan niet zomaar op 1 onderdeel hoor.
Gijs haalde gewoon op alle vier de onderdelen een nieuw PR, dus beter
e
kan het dan niet gaan. Gijs behaalde uiteindelijk de 6 plaats in het
totaalklassement en daar mag hij echt Suuuuupertrots op zijn.
Britt van Vlimmeren was het enige
meisje vandaag, maar daar maakte
Britt zich niet druk om. Ze had al snel
contact met de andere meisjes en als
het gezellig is, kom je tot goede
prestaties he! Britt deed de prestatie
van Gijs na, want ze haalde ook op
alle onderdelen een PR, alleen moeten we wel eerlijk zeggen dat ze verspringen
nog nooit gedaan had. Britt was zelfs nog zo sportief om mee te doen met de
1000m. en daar heeft iedereen van haar genoten. Britt bleef namelijk lekker
lopen en bleef gewoon al die tijd lekker lachen. Zelfs over de finish kwam ze met
een grote glimlach en veroverde daar meteen de harten van de jury aankomst
e
mee. Britt behaalde de 5 plaats in het totaal klassement en daar waren we super
trots op.
Bij de B-pupillen jongens deden de dikke vrienden Rick van Vlimmeren en Merijn van Tetering mee. Rick was
lekker bezig bij het verspringen en balwerpen, haalde daar dus ook een PR. Bij het hoogspringen ging het wat mis
bij Rick, hij sprong bij 85cm. op de lat, die er dus af viel, maar waardoor Rick ook een behoorlijke blauwe plek
opliep. Maar Rick is een stoere jongen en ging gewoon door met de rest van de wedstrijd. Rick deed ook mee aan
e
de 1000m. en zette daar een mooie tijd van 4.35.89 neer. Alle prestaties van Rick waren goed voor een 9 plaats in
totaal.
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Merijn was ook niet te stuiten vandaag. Hij was snel op de 40m. en gooide de bal wel
20.63m. ver weg, waarmee hij heel veel punten binnen haalde. Daarna sprong hij nog
eens 3m. ver en toen hadden we wel in de gaten dat het spannend zou gaan worden
e
of Merijn bij de 1 drie zou zitten. Spannend was het zeker, en jawel hoor! Merijn
e
werd vandaag 3 en ging dus met een mooie bronzen medaille naar huis.
Nogmaals een klein groepje atleten van Groene Ster, maar wel 4 atleten die ons
cluppie in Bergen op Zoom prima op de kaart hebben gezet.
Gijs, Britt, Rick en Merijn, ik ben supertrots op jullie.
Groetjes, Anet
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PRACHTIGE OPBRENGST VOOR ALPE D’HUZES!
Onze zoon Tieme zit nu bijna een jaar bij de Klatjes. Toen Jeannie (Tielen) hoorde dat ik deel zou gaan nemen aan
de Alpe d’HuZes, kwam zij met een geweldig en bijzonder initiatief: een sponsorloop organiseren waarbij de kids
zoveel mogelijk rondjes moeten rennen en zij daarmee geld op kunnen halen voor het goede doel! In eerste
instantie zou er alleen door de Klatjes en Mini-Pupillen gelopen gaan worden, maar bij het horen van dit leuke idee
waren de trainers van ABC-Pupillen ook wel in voor deze uitdagende activiteit! Ondertussen werden de ideeën
steeds groter en leuker, er werd door de trainers onderling volop gebrainstormd!
Op zaterdag 23 mei was het dan zover!
Om 14.00 uur heeft Jeannie een welkomstwoordje gehouden,
daarna een goede warming-up! Toen iedereen lekker warm was
door het dansen op het liedje van Tante Rita was het tijd voor de
echte start van de sponsorloop! Alle kids hebben zo hard hun
best gedaan! Mede dankzij het enthousiaste publiek renden de
meeste kinderen veel meer rondjes dan dat zij in eerste instantie
van plan waren! Wat ook hielp, was dat ze bij elke ronde een
stickertje op hun kaart erbij kregen! Dit motiveerde ook enorm!
Er werden volop grenzen verlegd! Geweldig om te zien!
Als dank voor hun deelname kregen alle kinderen bij de finish
een bidon cadeau! Ik heb vol trots staan genieten van al die kanjers!
Uiteraard werd er ook gezorgd voor de inwendige mens! Koffie, thee, zelf gemaakte lekkernijen zoals appeltaart,
kwarktaart en cupcakes, verse aardbeien, enz. Ook kon er gegrabbeld worden.
Het was een feestje! Er hing een gezellige sfeer! Alle opbrengsten gingen uiteraard naar Alpe d’HuZes!
Het was een onvergetelijke middag! Dankzij jullie inzet en enthousiasme mocht ik op donderdag 4 juni het mooie
bedrag van € 493,31 naar de top van de Alpe d’Huez brengen!
In totaal heb ik € 4.239,31 opgehaald!
Iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor deze geweldige activiteit:
MIJN DANK IS HEEL GROOT! JULLIE ZIJN KANJERS!
Groetjes, Lenneke Derks
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Fysiotherapie- en trainingscentrum

FYSIOWAVE
Fysiotherapie

Preventieve Fitness

Fysiotherapie
Manuele therapie
Lymfedrainage
Sportfysiotherapie
Massagetherapie
Podotherapie
Psychotherapie

Fitness
Pilates
Zwemles
Baby zwemmen
Peuter zwemmen
Aquarobic
Trimzwemmen

Zwembad

Aquajoggen
55+ zwemmen
Aquabalance
Zwangerzwemmen
Snorkelen
Zwemmen is leuk
Therapiezwemmen

4761WG

Zevenbergen

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

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

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

WWW.FYSIOWAVE.NL
Veldkers 2

Chinees Indisch
Restaurant

0168-325543

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

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

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?
Vraag naar onze voordelige tarieven via knipsels@avgroenester.nl

Boek bij

Al 40 ja ar!
ee n be grip in ze ve nberg en

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

24U KOPEN
OP ONZE WEBSHOP!

UW AMBACHTELIJKE SIERADEN SPECIALIST
ME T EIGEN ATELIER

Zuidhaven 57 4761 CS Zevenbergen T 0168 - 324979 www.hartmann-juweliers.nl

Volg ons...

Reisbureau Pelikaan Reizen
Haveneind 2, Zevenbergen
T. 088 - 735 45 55
E. zevenbergen@pelikaanreizen.nl

WATERTRAINING
Wat doe je als het meer dan 30 graden is en dus veel te warm om te trainen??
Dan maak je er gewoon een watertraining van en zorg je dat niemand droog naar huis gaat!!
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VERJAARDAGEN
JULI
2
3
3
4
4
5
7
7
8
8
8
8
9
11
11
13
13
14
15
17
17
18
19
23
25
26
28
31
31
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Kim Lokers
Kees Otten
Jeannie Tielen
Rick Strootman
Tara van Tilborgh
Marit Nuis
Marlie de Wit
Anke van Leeuwen
Gijs Noordermeer
Jan Wevers
Anneke van Dijk
Carla Smits
Anneke Broos
Piet Jacobs
Nathalie Witkamp
Liesbeth de Rot
Nerena Langeweg
Ton Beije
Ton Buurstede
Jelle François
Colin Meijers
Cas Overzier
Tom Strootman
Joas van Emden
Rik Derks
Wouter Verdaas
Anniek van Broekhoven
Paul van Raamsdonk
Jules Witkamp

AUGUSTUS
1
2
2
3
3
4
5
5
6
8
8
8
9
9
9
11
11
11
14
15
16
20
20
20
21
21
22
23
24
24
24
25
26
28
29
30
31

Luna François
Ruud Jacobs
Karin Broere
Jacqueline Nijenhuis
Andre Rijnders
Tijn van Oers
Jan van Meer
Pascal van Dokkum
Linda Kieboom
Lex Schampers
Wilma Tuin
Kirsten Heijst
Max op den Kamp
Wesley Timmerman
Joost Wevers
Mick van Sliedregt
Angela van Haaften
Gijs Overzier
Jacko Hendrikx
Faije Bruijnzeels
Thieme Blom
Sara den Hollander
Renske van Rossum
Marcel de Jager
Eveline Poelenije
Raoul Kanters
Sandra Leenheer
Lars Semler
Wouter van Hassent
Jaap Brust
Pieter Stam
Chantal Wagemakers
Roel Vissers
Raymond van Rijswijk
Marieke Otten
Eric van den Berg
Stef van Westerhuis

"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
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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
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