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INFORMATIEBLAD VAN  AV GROENE STER

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

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:            Euro per maand           Start-licentie
Klatjes     8,35  
Mini-pupillen     8,35
ABC-pupillen    8,90    7,50
CD-junioren  10,50  13,25
AB-junioren  14,15  13,25
Senioren / Masters  14,15  21,25
Recreanten  10,50 
Lopers   10,50  21,25
Gastleden       8,35  
Donateurs    2,65

Opgericht dd. 19 augustus 1970

BESTUUR:
Vacant    Voorzitter    
Dorien van Someren Penningm.   Kristallaan 7a           0168-404934
Vacant   Secretaris     
Ruud van Leeuwen  Lid     Bouwensland 18          0168-324253
Kees Otten  Lid     J.J.Vorrinckstr.23             078-6410638
Marjolein de Vos  Lid     Melisblok 38          06-22291292

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Thuiswedstrijden  Dorien van Someren                            0168-404934

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (W.O.C.):
Ryan Smits  Materiaal            0168-326430
Dorien v. Someren  Thuiswedstrijden           0168-404934
Bert Tielen  Hoofdtrainer           0168-328301
Ruud Jacobs  Trainer            0168-329594

JEUGDCOMMISSIE:
Angela van Haaften, Anet van Hooydonk, Kees Otten.

JURYCOMMISSIE (JUCO) :  
Vacant                                                   

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

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. 

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

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren                                                                                       0168- 404934
Raymond van Rijswijk            0165-322421

MEDIA INFO:  www.avgroenester.nl CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen     Kamillestaat 35 kopij                   0168-330315
Liesbeth van Oers     Korenbloem 23 Verspreiding    0168-325899CLUBTENUE:     Jeanny van Kaam           0168-326427

     Meer informatie:  zie clubblad.

TRAINERS:
John Bakker  Lopers            06-21699876
Dennis François  Senioren            0168-327997
Justin François  Senioren            0168-327100
Angela van Haaften  A-pupillen + D-junioren                      06-48245868 
Anet van Hooydonk  BC-pupillen            076-5019811
Ruud Jacobs  AB-junioren + Senioren          0168-329594
Ton Kapitein  Lopers            0168-325858
Marian Roest  BC-pupillen            0165-314518
Ryan Smits  Recreanten           0168-326430
Bert Tielen  ABC-junioren + Senioren           0168-328301
Jeannie Tielen  Klatjes + Mini’s           0168-328301
Wesley Timmerman  D-junioren           06-10640841
Frank Valentijn  Lopers            06-12410727
Tijs Vermeulen  C-junioren           0168-404990
Jaap Wagemakers  Lopers overdag           0168-328268

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

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80



 

VAN HET BESTUUR 

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

VAN DE REDACTIE 

TE KOOP 

 
De vakantie zit er weer op, de trainingen voor de jeugd zijn inmiddels ook weer gestart. Hopelijk heeft iedereen 
genoten van de vakantie en gaan we allemaal weer fris en fruitig aan de gang. 
 
De MZM is helaas niet doorgegaan wegens gebrek aan inschrijvingen, we gaan ons binnen het WOC, in overleg 
met de trainers en jeugdcommissie beraden op het wedstrijdprogramma voor 2015/2016. Misschien proberen we 
het volgend jaar wel weer. 
 
Wat staat er op het programma: 
De pupillen hebben zich geplaatst voor de finale van de pupillencompetitie en mogen dus nog een keer de 
competitie aan, wel volgens het Athletics Camp format. Ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik weet niet 
precies de datum (5 of 12 september??) maar de finalisten weten dat zeker wel. Succes en veel plezier!!! 
 
Op 12 en 13 september zijn we aanwezig op het Sportplein tijdens het Nazomerfestival in Zevenbergen. 
Hoofdattractie is het polsstokhoogspringen, maar je kan ook een sprintje komen trekken.  
 
Op zondag 27 september zijn de clubkampioenschappen waarna we op 1 oktober al weer naar binnen gaan met 
de trainingen. 
 
Op bestuurlijk vlak hebben we ook even vakantie genomen maar we gaan vanaf september weer hard aan de slag 
met de nieuwe structuur. We gaan in ieder geval starten met het onderwerp communicatie. Erg belangrijk, want we 
willen vooruit met de resultaten van de belactie maar willen dat wel op een goede manier een vervolg geven en 
daarbij zien we communicatie als een van de belangrijkste onderdelen. We houden u dus op de hoogte. 
 
Namens het bestuur, 
Dorien van Someren  
 

De kopij voor de eerstvolgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 27 SEPTEMBER worden aangeleverd via; 
knipsels@avgroenester.nl  
 
Hester Alofsen 
 
 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
12&13-09-15  Nazomerfestival – Sportplein Iedereen Centrum Zevenbergen 
27-09-2015  Clubkampioenschappen outdoor Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 

31-12-2015  Oliebollenloop Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 

31-05 t/m 03-06 ‘16  Avondvierdaagse Iedereen De Knip - Zevenbergen 
 
 

 
AV Groene Ster hemdje   meisje   maat 140  Zo goed als nieuw 
AV Groene Ster broekje  meisje   maat 140  Zo goed als nieuw 
AV Groene Ster T-shirt    jongen/meisje  maat XS  Gedragen 
 
Geïnteresseerd? Bel of mail Karin de Groot, 335949 of karinwilveelmeel@hotmail.com 
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schouder 
Blessure 

 

Een snelle en accurate behandeling, 
zonder wachttijden! 

Voor kinderen en volwassenen 

 

Torenveld Fysiogroep 
Locatie Zevenbergen: 

PMC Torenveld  
Witte Arend 2a  

0168-324580 

Locatie  Klundert: 

PMC Torenveld  
Kerkweg 39  
0168-324580 

Openingstijden: 

 Maandag t/m woensdag   
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 

 

 

verkrijgbaar bij

POVER SCHOENEN  &  SPORT
Noordhaven 86, Zevenbergen, 0168-324404

www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b     4762 AL  Zevenbergen     0168 370 545     info@de3musketiers.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.



 

CLUBKLEDING 

CLUBTRUIEN 

 

 
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. 
 
 
 
 

 
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        prijs clubtrui*   meerprijs voornaam op achterzijde 
Heren/Dames en Dames ladyfit S t/m XXL  € 18,50   € 1,00 
Kinderen maat 110 t/m 134**   € 16,50   € 1,00 
kinderen maat 146 t/m 170**    € 17,00   € 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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FOTO’S KAMP LOON OP ZAND 

KOM JIJ OOK KIJKEN? 

VOOR ANGELA RINDT- WEVERS 

 
De eigenaars van de kampeerboerderij Land van Kleef in Loon op Zand hebben gevraagd of zij foto’s van ons 
kamp mogen gebruiken voor hun website. Voordat wij toestemming geven willen we natuurlijk zeker weten dat 
niemand hier bezwaar tegen heeft. 
Mochten er dus ouders van pupillen of CD-Junioren zijn die daar wel bezwaar tegen hebben, dan kunnen ze dit 
voor 18 september per e-mail aan Anet van Hooydonk laten weten.  
Haar e-mail adres is anetvanhooydonk@etab.nl 
 

 
Op 12 en 13 september doet onze vereniging weer mee aan het nazomerfestival in 
het centrum van Zevenbergen. Op zaterdag vanaf 11:00 uur en op zondag vanaf 
12:00 uur zullen diverse atleten demonstraties polsstokhoogspringen geven. 
 
Verder kan iedereen door een korte sprint bepalen hoe hard hij of zij nou eigenlijk 
kan lopen! 
 
Ook zal onze vereniging op zondag om 12:30 uur op het podium een leuke 
warming-up verzorgen waarbij jullie allemaal natuurlijk van harte welkom zijn om 
hieraan mee te doen! 
 
Kees Otten 
 
 

 
Beste Angela, 
 

Heb jij ook de sprinten van Dafne Schippers gezien afgelopen week? Wat zag dat er goed uit hè? Ik kreeg er een 
beetje een heimwee-gevoel van. Gewoon vanwege de sfeer, de onderdelen en onze eigen ervaringen. Ben na de 
100m. van Dafne wel even gaan berekenen hoeveel meter achterstand wij in onze beste tijd gehad zouden hebben 
en ben uitgegaan van onze 12,8 sec. We zouden dus 2 sec achter haar finishen en dat betekent ook dat we ruim 
18,5m. achterstand hadden! Bij de 200m. heb ik me niet meer aan zo'n rekensommetje gewaagd hoor, zo 
opwekkend was dat nu ook weer niet! 
Volgens mij heeft die meid net zoveel plezier in d'r sport als wij indertijd. Want wat hebben we een leut gehad hè 
toen we alle prijzen die er te winnen waren bij een wedstrijd in Vlissingen mee naar huis konden nemen.                      
Het 2CVtje van Bert haast door z'n assen vanwege het gewicht. Dat kamp daar in Haamstede, was dat niet 
geweldig!  En dan die trainingen, daar was niet zoveel mis mee behalve als Bert het in z'n hoofd haalde om ons 
een rondje Afgebrande Hoef hard te laten lopen. Het leek wel straftraining, zo'n eind. Maar we hadden bedacht dat 
het toch nog niet zo verkeerd was, aan het eind van het rondje konden we gelijk de in aanbouw zijnde huizen aan 
de Allenweg van binnen bekijken en oordelen of er schot in zat. In Eindhoven een keer een afstand moeten lopen 
die eigenlijk te ver was, 1500m. geloof ik. Om kapot op te gaan, en dat na de finish zo goed laten merken en zo 
klagen dat we die nooit meer hoefden te lopen... De competitiewedstrijden, heerlijk en de wedstrijdjes waar in 
estafettevorm allerlei afstanden afgelegd moesten worden, steeds weer een nieuwe uitdaging! 
In mijn beleving was het ook altijd prachtig weer bij de wedstrijden! Misschien klopt dat niet helemaal met de 
werkelijkheid, maar de leut was er in ieder geval altijd wel. Geweldig dat ik terug kan kijken op zo'n leuke 
(sprint)sporttijd, mede dankzij jou! Tot kijk op de baan of bij een ander evenement in het stadje! 
 
Veel groeten! 
Maartje Aarts 
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ACTIE LEGE STATIEGELDFLESSEN GESLAAGD! 
 
De maand juni stond bij Atletiek Vereniging Groene Ster weer in het teken van het verzamelen van lege plastic 
statiegeldflessen om daarmee een leuk bedrag voor de vereniging bij elkaar te sparen. Alle leden werden verzocht 
om zo veel mogelijk lege flessen mee te nemen naar de training en voor de jeugd zat er ook een wedstrijd element 
aan verbonden. Want de drie kinderen die de meeste flessen inleverden, zouden hiervoor beloond worden met een 
leuke prijs. Op vrijdag 3 juli werd de uitslag bekend gemaakt. Tara en Daisy van Tilborgh waren eerste met 97 
flessen, Rick van Rijswijk tweede met 79 flessen en nummer 3 was Lucas van den Berg met 66 flessen.                      
Zij mochten hiervoor een cadeaubon van Intertoys in ontvangst nemen!  Iedereen heeft enorm zijn best gedaan, 
want in totaal is er € 206,- verdiend voor de club. En dit bedrag werd met nog eens  € 206,-- verdubbeld door     
Gebr. Van Rijswijk uit Standdaarbuiten. Verderop in deze Knipsels vertellen zij iets meer over hun bedrijf, want met 
deze donatie verdienen ze zeker wat extra aandacht! De flessen konden al die weken ingeleverd worden bij 
supermarkt Jumbo in Zevenbergen. Van de gelegenheid om een gratis advertentie te plaatsen in deze Knipsels, 
wilden ze geen gebruik maken, want ze hebben meer aan mond op mond reclame. Nou daar kunnen wij met al 
onze leden wel voor zorgen, toch?  AV Groene Ster kan in ieder geval weer terugkijken op een geslaagde actie! 
Tot slot wil ik nog Genevieve van Leent en Saskia van Rijswijk bedanken die al die weken de flessen hebben 
ingenomen, geteld en afgevoerd. Helemaal top dames! 
 
Hester Alofsen 

Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door;  
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Fysiotherapie- en trainingscentrum 
 

FYSIOWAVE 
 

Fysiotherapie Preventieve Fitness Zwembad 

 Aquajoggen 

 55+ zwemmen 

 Aquabalance 

 Zwangerzwemmen 

 Snorkelen 

 Zwemmen is leuk 

 Therapiezwemmen 

 

 Fitness 

 Pilates 

 Zwemles 

 Baby zwemmen 

 Peuter zwemmen 

 Aquarobic 

 Trimzwemmen 

 Fysiotherapie 

 Manuele therapie 

 Lymfedrainage 

 Sportfysiotherapie 

 Massagetherapie 

 Podotherapie 

 Psychotherapie 

 

 WWW.FYSIOWAVE.NL 

 

Veldkers 2    4761WG    Zevenbergen    0168-325543 

Chinees Indisch 
Restaurant

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

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

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

Dinercafé   |   Feesten   |   Vergaderingen   |   Bu� etten   |   High Tea

Markt 8   |   Zevenbergen   |   T 0168-323620
www.vanderhoo .nl

Aandacht voor gast, eten,
              drinken en ambiance 
     dat is onze “HOOFTZAAK” 

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

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

VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen

Tel:0168-335199 Fax:0168-370280
e-mail: info@vanloonjuweliers.nl

www.vanloonjuweliers.nl
Kijk ook eens 

in onze webshop!

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

24U KOPEN 
OP ONZE WEBSHOP!

Volg ons...

Al 40 jaar! 
een begrip in zevenbergen

UW AMBACHTELIJKE SIERADEN SPECIALIST
M E T  E I G E N  A T E L I E R

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?

Vraag naar onze voordelige tarieven via knipsels@avgroenester.nl



 

VAN HET TRAINERSFRONT 
 
Ondanks dat ik al meer dan 40 jaar lid ben van AV Groene Ster is dit de eerste keer dat ik een stukje mag schrijven 
voor  Knipsels als trainer van één van de vele categorieën die wij kennen; de recreanten. 
 
Een paar jaar geleden ben ik wat minder fanatiek gaan trainen. Dat betekende dat ik in de wintermaanden nog 
maar 1 keer per week een binnentraining zou hebben bij de senioren, want in de wintermaanden trainen op de 
baan bij de senioren is niet zo mijn ding. En 1 keer per week trainen vond ik toch wel wat magertjes. Ik heb me 
toen ook aangesloten bij het selecte groepje van de recreanten, zodat ik in de wintermaanden in ieder geval 2 maal 
per week lekker kon trainen. Mijn neefje Frits Verhoeven was de trainer en hij schotelde ons altijd een zeer 
gevarieerd trainingsprogramma voor. Bij de recreanten ligt de nadruk veel minder op de “echte” atletiekonderdelen 
dan bij de andere categorieën. We vermoeien ons met allerlei bewegingsvormen en zijn zeer bedreven in allerlei 
spelvormen. 
 
Na de eerste winterperiode bij de recreanten te hebben meegedaan, was ik vanaf 1 april t/m 30 september weer op 
woensdag en vrijdagavond op de baan te vinden bij de trainingen van de senioren. Maar ik miste de gezellige sfeer 
van de recreanten wel hoor. Ondertussen was Frits gestopt met training geven en had Angela van Haaften het 
stokje overgenomen. 
 
In oktober begonnen de binnentrainingen weer en daarom pakte ik op dinsdagavond de training bij de recreanten 
weer op. Dat Angela trainster was geworden, hebben we geweten, want we waren vaak proefkonijn voor wat 
Angela haar pupillen wilde voorschotelen  We hebben heel wat estafetteloopjes gedaan en blonken uit in blokken 
stappelen, kwartetten, slalom lopen, knipmesjes en natuurlijk werden de buikspieroefeningen ook niet vergeten. 
Volleyballen met een giga grote bal was één van onze favoriete spellen. 
 
Angela gaf aan te willen stoppen met training geven aan de recreanten en er werd gezocht naar een opvolger. 
Omdat ik al een tijdje geleden mijn bestuurstaken had beëindigd en omdat ik samen met Leo van Dijk de meeste 
trainingen aanwezig was geweest en omdat ik al meer dan 40 jaar training krijg, leek het me wel leuk om deze 
superleuke groep training te geven.  
 
De grootste uitdaging voor een trainer van deze groep is dat je vooraf absoluut niet weet of er 4 of 12 recreanten 
aanwezig zullen zijn. Voor de training bepaal ik globaal wat ik ga doen. Soms moet je dan iets heel anders uit de 
hoge hoed goochelen, want met 5 man is een partijtje volleybal amper te doen. Maar tot nu toe lukt het aardig om 
de trainingen gevuld te krijgen. Zelf zou ik iets meer atletiek gericht bezig willen zijn, maar ik maak de meeste 
recreanten niet blij als ik hoogspringen of verspringen op het programma zet. De trainingen op de Knip zijn ook 
totaal anders dan de trainingen in de Droge Mark. Op de Knip hebben we lekker de ruimte om een discus, vortex, 
bal, frisbee of speer te werpen. Terwijl in de Droge Mark de muren goed gebruikt kunnen worden bij een potje 
korfbal. 
 
Ik werk na elke training mijn aanwezigheidsstaatje in Excel (goed afgekeken van Dennis François) even bij.                   
Hier noteer ik ook wat we die avond hebben gedaan. Ik denk dat ik in navolging van Dennis ook maar eens de 
recreant die de meeste trainingen in een jaar volgt, ga belonen met iets lekkers. Leo en Dorien maken een goede 
kans dit jaar  
 
Ik moet natuurlijk nog even een oproep plaatsen om wat meer zieltjes te winnen voor deze super gezellige groep. 
Wil je naast je “gewone” training ook nog op een andere ontspannen manier bewegen, of wil je gewoon wat gaan 
doen wat erg laagdrempelig is, kom dan een keertje meedoen op dinsdagavond. Van april t/m september trainen 
we op de Knip van 20:00 uur tot 21:30 uur. Na afloop nemen we altijd nog even een bakje koffie of thee in de 
kantine. Van oktober t/m maart trainen we in het sportzaaltje in de Droge Mark van 20:00 uur tot 21:30 uur. En na 
afloop verzorgen we bij toerbeurt zelf een bakje koffie of thee met wat lekkers. 
 
Ryan Smits 
 
   De volgende die een stukje mag schrijven is Bert Tielen. 
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SPONSOR AAN HET WOORD 
 

 
In deze rubriek interviewen we de eigenaar(s) van een bedrijf dat onze vereniging een warm hart toedraagt. 
Hierdoor leren we dit bedrijf beter kennen. Dit keer is het de beurt aan Gebr. Van Rijswijk, omdat zij het bedrag dat 
opgehaald is met de actie lege statiegeldflessen hebben verdubbeld! 
 
Waar staat Gebr. van Rijswijk voor? 
Gebr van Rijswijk bestaat uit Bas en Raymond van Rijswijk en is een aannemersbedrijf wat gespecialiseerd is in 
klein en middelgrote bouw en verbouwingen. Bas is van origine installateur en Raymond metselaar/tegelzetter. 
Onze kracht is dan ook dat wij de verbouwing voor zover als mogelijk volledig zelf uitvoeren dus niet voor iedere 
ambacht een ander gezicht op de werkvloer. Om met de tijd mee te gaan zijn we 3 jaar geleden ook met het bedrijf 
De Groene Zonnepanelen gestart. 
 
Hoe kwamen jullie op het idee een eigen bedrijf te starten? 
Bas heeft een sanitairzaak gehad in Zevenbergen waarvoor wij natuurlijk voornamelijk badkamers maakten, maar 
eenmaal bij de mensen thuis werd dit vaak uitgebreid met een dakraam, dakkapel of aanbouw. 
Tot het moment kwam dat we daar zover in groeiden dat we complete woningen aan het bouwen en/of verbouwen 
waren. Toen is besloten onze aannemerspapieren te gaan halen en daarmee is Gebr. van Rijswijk tot stand 
gekomen 
 
Wanneer zijn jullie begonnen? 
In 2002 zijn we samen als Dolphin Montage begonnen en toen we de aannemersopleiding afgerond hadden in 
2006 hebben we met die reden ook de naam gewijzigd in Gebr. van Rijswijk. In 2012 zijn we daarnaast ook het 
bedrijf De Groene Zonnepanelen gestart. 
 
Wat zijn de toekomstplannen? 
Eigenlijk gewoon verder gaan waar we tot op heden succes in hebben en mensen proberen bewust te maken dat 
zonnepanelen niet alleen goed zijn voor de natuur, maar vooral voor je portemonnee. 
 
Wat voor band hebben jullie met AV Groene Ster? 
Raymond: mijn vrouw (Saskia van Kaam) en schoonouders (Jos en Janny van Kaam) zijn al jaren verbonden aan 
de club. Zelf ben ik in 2005 begonnen bij de recreanten, heel gezellig. In 2010 ben ik uit noodzaak overgestapt 
naar de lopers, omdat het i.v.m. de kinderen lastig was om samen met mijn vrouw op dezelfde dag bij de 
recreanten te trainen. Bas is in diezelfde periode bij de lopers gestart. 
 
Welke sport beoefenen jullie zelf? 
Wij hebben vroeger allebei gebokst. Doen op het moment nog allebei aan duiken en wij zitten dan natuurlijk samen 
bij de lopers. Bas is vooral zeer actief in de obstakelruns (strongmanrun, mud run). Raymond is meer recreatief 
bezig met af en toe een loopwedstrijd. Ook kan je Raymond wel eens tegen komen achter de bar bij AV Groene 
Ster waar we overigens nog steeds vrijwilligers voor zoeken! 
 
Is er nog iets nieuws te melden? 
Nee eigenlijk niet, behalve dat we jullie graag van dienst zijn bij een verbouwing en/of het installeren van 
zonnepanelen. 
   

   Aannemersbedrijf Gebr. Van Rijswijk / De Groene Zonnepanelen Brabant 
       Wieken 84, 4758 BW Standdaarbuiten  

         0165-318016  
      www.degroenezonnepanelenbrabant.nl 

                       info@degroenezonnepanelenbrabant.nl 
 
 
 
Namens de sponsorcommissie, willen wij Bas en Raymond bedanken voor hun tijd en hun bijdrage aan onze 
vereniging! 
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Grando Keukens & Bad Zevenbergen
Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700, www.grando.nl

Betaalbaar Keukendesign 

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 profi teer bovendien van bijzondere aanbiedingen en 
acties.

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!

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!

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

www.bonmakelaardij.nl

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



 

VERJAARDAGEN 

MUTATIES 

 
 

 
SEPTEMBER 

  
OKTOBER 

     5 Maarten Kremers 
 

1 Jelle Derks 
8 Bram van Beek 

 
1 Betty Happel 

9 Lode Verboom 
 

2 Tess van Breugel 
10 Jan van de Noort 

 
2 Jelmer Surewaard 

10 Mark van Venrooy 
 

2 Laura Plug 
11 Yannick Leentvaar 

 
2 Anne Keukelaar 

14 Ger van Sliedregt 
 

4 Corinne Stuijts 
15 Zoe François 

 
4 Pascal Maas 

15 Niels Fens 
 

6 Angela Rindt 
16 Milot Stallen 

 
7 Edwin Boer 

16 Gerrie van Breugel 
 

8 Karin Helmons 
17 Maurice Cramer 

 
8 Rebecca Willemse 

17 Ilse Schneijderberg 
 

9 Hans Korteweg 
17 Dorien van Someren 

 
9 Boy Glerum 

17 Peter Overzier 
 

9 Nicole van Oosterhout 
18 Herman Ardon 

 
11 Joop Kokke 

20 Gerda Verpoorte 
 

12 Toos de Moor 
21 Joep Drummen 

 
13 Elsa Smits 

23 Wim van Leest 
 

15 Karlijn Derks 
23 Lonneke de Groot 

 
17 Liam van Broekhoven 

23 Anne Braspenning 
 

21 Rien de Wit 
23 Femke van Veen 

 
23 Sandra Freij 

25 Sjef Glerum 
 

24 Tonny Kanters - Ooyen 
26 Teun Sweere 

 
28 Milou Glerum 

26 Miranda Vissers 
 

29 Wouter Versteden 
28 Anouk Bruijnzeels 

 
31 Piet Burgers 

29 Lex Verhoeven 
 

31 Jenny Pope 
30 Ruben Evers 

 
31 Stan Hopmans 

 
 
 
 

 
 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 
     Harm Zweekhorst Loper 

 
Geoffrey Westhoff B-junior 

Sandra Freij Loper 
 

Gijs Overzier B-junior 
Miranda Vissers Loper 

 
Faye Bruijnzeels A-pupil 

Manon van de Reijt Loper 
 

Johannie Bastiaansen Loper 
Vera Egbers Loper 

   Liesbeth Verstijnen Loper 
   Louis Driesse Loper 
   Niels Fens Klatje 
   Pien François Klatje 
   Anna Hendrikx Klatje 
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GROTE CLUBACTIE 
 

Zaterdag 19 september start de Grote Clubactie! Omdat het ieder jaar een groot succes is en onze vereniging altijd 
financiële steun kan gebruiken doen we ook dit jaar gewoon weer mee! 
Na de trainingen op vrijdag 18 september zullen wij alle jeugdleden 5 loten meegeven. Heeft u meerdere kinderen 
die lid zijn, dan krijgt u 5 loten per gezin. Dit aantal kan makkelijk worden doorverkocht aan familie, vrienden, 
kennissen, buren etc., maar u mag de loten natuurlijk ook zelf houden. De kosten voor 1 lot zijn € 3,00 en hiervan 
is maar liefst € 2,40 voor AV Groene Ster!  
 
De week erna zullen wij na de trainingen weer 
aanwezig zijn, zodat het verschuldigde bedrag van                    
€ 15,00 aan ons kan worden gegeven. U ontvangt van 
tevoren nog een e-mail waarin alle informatie staat, 
maar als u nu al vragen of opmerkingen heeft kunt u 
terecht bij Hester via aha.alofsen@ziggo.nl of 0168-
330315. 
 
We hebben in totaal 450 loten besteld. De loten die 
overblijven nadat ze aan de jeugd zijn uitgedeeld, 
zullen wij aanbieden aan de overige leden.  
Namens AV Groene Ster alvast bedankt voor de 
moeite! 
 
Sandra Leenheer, Saskia van Rijswijk, Genevieve van Leent en Hester Alofsen. 
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ij de volgende 

klussen helpen 

wij je  graag:

ijij

klussen helpen 
ij

klussen helpen 
ijij

klussen helpen 
ij

klussen helpen 

wij je  graag:wij je  graag:
KlusHulp

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.

Maandaanbieding: Bij aankoop van een Stormax- kast gratis* plaatsing!



 
 

 

In deze korte nieuwsbrief kijken we terug naar diverse gebeurtenissen die dit outdoorseizoen hebben plaats 
gevonden. 

 
Raadselachtige estafette 
Wie kent het boek van Agatha Christie, tien kleine negertjes? In dit boek verdwijnen op mysterieuze wijze alle 
gasten. Natuurlijk is de ontknopping één die je niet kunt voorzien. Het volgende filmpje past perfect in dit scenario. 
https://www.youtube.com/watch?v=XSUixnB7WZEDe atleten hebben over mogen lopen. Hierbij is natuurlijk wel de 
vraag welke teams recht hebben om over te lopen. 

  
Tijdwaarneming 
De meeste juryleden zijn bekend met het feit dat bij de 
finish de romp van de atleet bepalend is voor de tijd. Bij 
wheelers (rolstoelen) is dit de naaf van het voorwiel. Soms 
heb je situaties waarbij je je toch afvraagt wat er nu 
bepalend is. 

Het antwoord is hier eenvoudig. Nog steeds geldt de naaf 
van het voorwiel, ondanks dat deze zich op een ongewone 
plek bevindt.  
  

 

Column: Werpen bij kogelstoten moeten kunnen 
 
Vanuit de bak zag ik hem staan. Zijn naam had ik niet gehoord. In alles was duidelijk dat het kersverse 1e jaars            
D-junior was. Met grote precessie legde hij de kogel in de nek, de elleboog zoals de trainer hem verteld had.                    
Je kon aan zijn gezicht zien dat hij het ontzettend moeilijk vond. En toen de stoot, niets mis mee. Hij zag al gelijk 
dat het niet ver was en teleurgesteld stapte hij uit de ring. 3,87 m was zijn afstand. Even later zag ik de trainer aan 
de buitenkant van de baan voordoen hoe de jongen zijn stoot kan verbeteren. 

De volgende stapte heel nonchalant  de ring in, de trainingsbroek uittrekken was er niet bij. Voordat hij goed en wel 
stond, maakte hij een beweging waarvan ook in de bak te zien was dat het niets met stoten te maken had.                          
De kogel plofte neer bij kubus van de 6 m. En weg was hij, op naar de grote groep ploeggenoten op het veld.                
De rode vlag zag hij in zijn haast niet.  

Als een duveltje uit een doosje kwam de trainer uit de groep ploeggenoten naar voren gesneld. In de bak was te 
horen hoe de trainer tekeer ging. De jongen is pas 1e jaars en hoe kun je dit maken, brieste hij. Zo verknal je het 
plezier van de atleten, voegde hij eraan toe. Verbouwereerd stond daar de chef jury. Zijn gezicht sprak boekdelen. 

In de bak heb je wat meer tijd, zeker als je kogels terug rolt. En zo kwam de vraag: Trainer, wat heb jij gedaan om 
de jongen te leren stoten? Ik zag de reactie van de trainer al helemaal voor me: Wie denk jij dat jij bent. En ik ben 
al 20 jaar trainer, dus ik weet wel wat ik moet doen.  

Brommetje 
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Götzis: elfkamp 
 
 Een meerkamp bestaat bij de mannen over het algemeen uit tien onderdelen. Voor het gemak praten we dus over 
tienkamp. In Götzis (Oostenrijk) werd het voor Eelco Sintnicolaas een elfkamp. Hij kwam in het eerste onderdeel in 
de knoop met de omgetrapte horde van zijn tegenstander. De wedstrijdleiding heeft hem een vervangende race 
gegeven. Dit incident heeft voor de andere atleten geen gevolgen gehad. Wil je zie wat er gebeurde? En zou je 
dezelfde beslissing genomen hebben? 

https://www.dropbox.com/s/riymd97fpdtbpe9/20150531B%20hypomeeting%20Goetzis.mp4?dl=0  

   
Lay-out Jurynieuwsbrief 
 
Regelmatig krijgen we de vraag of we de lay-out van de nieuwsbrief willen aanpassen om zo de leesbaarheid te 
vergroten. Vandaar deze test om de nieuwsbrief direct in de mail te plaatsen. We weten dat de achtergrondkleuren 
voor sommige lezers een probleem kan opleveren. In dit najaar zullen alle nieuwsbrieven van de Atletiekunie in 1x 
worden aangepakt. Hierdoor zal ook deze nieuwsbrief beter leesbaar worden. Tot die tijd houden we deze 
vormgeving.  
 
Vraag en antwoord 
 

Vraag nieuwsbrief 79: 400m, twee halve finales.  De tijden van de eerste loop worden correct geregistreerd; 
tijdens de tweede halve finale zorgt een ongelukkige bedienersfout ervoor, dat geen tijden beschikbaar zijn. Er zijn 
wel handtijden opgenomen. Welke handelswijze is nu nodig? En mogen, indien nodig, de honderdsten  worden 
gebruikt? 

Antwoord: Voor beide halve finales gelden alleen de handtijden, deze beslissing ligt bij de Chef ET (elektronisch 
tijdwaarneming). De honderdste seconde van de handtijden zijn niet beschikbaar. Zo nodig worden de handtijden 
gecorrigeerd met de tussentijden, verkregen van de fotofinishbeelden (voor zover beschikbaar). Art. 165-22.                     
Dit betekent dat er dus altijd handtijden als back-up aanwezig moeten zijn. Hierdoor voorkom je de discussie op het 
moment dat de tijdwaarneming, om welke reden dan ook, niet juist werkt en er geen tijden zijn. Overlopen is dan 
niet meer noodzakelijk, denk hierbij aan competitiewedstrijden. 

Vraag nieuwsbrief 80: Hoogspringen, competitie junioren A, jongens  Een deelnemer heeft met 2,05m de 
wedstrijd gewonnen. Hij laat de lat leggen op 2,14m, een kwalificatiehoogte voor een internationaal 
juniorenkampioenschap.  (Het Nederlands record bedraagt 2,21m.) De scheidsrechter springen heeft het druk bij 
een onervaren juryploeg bij het  polsstokhoogspringen en is hiervan niet op de hoogte gesteld. De tweede poging 
slaagt en hij ziet vervolgens af van verdere pogingen op een nieuwe hoogte. De wedstrijdsecretaris vraagt aan de 
scheidsrechter hoeveel punten moeten worden toegekend. 

A. De punten voor 2,05m 
B. De punten voor 2.10m 
C. De punten voor 2,14m 
D. 0 punten, want dit is strijdig met het competitiereglement.   
 

Antwoord tref je in de volgende jurynieuwsbrief aan. 
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