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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 
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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.

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    0168-325899

CLUBTENUE:     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

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

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80



 

VAN HET BESTUUR 

VAN DE REDACTIE 

 
Maandag 28 september hebben we weer een stapje gezet op weg naar een verandering in de werkwijze binnen 
onze vereniging die uiteindelijk moet leiden tot een goedlopende “organisatie”. De groep was in ieder geval 
uitgebreid met een aantal enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn om samen met het bestuur de kar te trekken, 
omdat er nog veel moet gebeuren om de vertrouwde structuur om te zetten naar iets wat de vereniging gaat helpen 
om de komende jaren in te spelen op de veranderende omgevingsfactoren. In de komende maanden gaan we in 
kleinere teams aan de slag en we houden jullie op de hoogte. 
 
Terugblik op afgelopen maand: 
 
ZSM 2 september 
Dit was de laatste van de 3 wedstrijden. Hoewel de 1e wedstrijd het drukst bezet was waren er in ieder geval een 
aantal enthousiaste deelnemers die alle 3 de wedstrijden meegedaan hebben. Voor de deelnemers die aan alle 
wedstrijden hebben meegedaan is een klein klassementje samengesteld en voor degenen die zich het meest 
verbeterd hadden was er een leuke attentie. Het idee is om deze reeks ook komend seizoen weer op het 
programma te zetten. 
 
Finale pupillencompetitie 
Voor het eerst sinds lange tijd hadden de pupillen zich geplaatst voor de finale. Dit was al een hele prestatie op 
zich en ook bij de finale hebben ze zich kranig verweerd. De wedstrijd was in Athletics Champs vorm, dus redelijk 
nieuw voor iedereen, maar iedereen heeft volgens mij een leuke dag gehad. 
 
Nazomerfestival 12/13 september 
We stonden met de polstokhoog op het festival en dat was natuurlijk redelijk spectaculair om te zien. Ik heb er niet 
zoveel van meegekregen alleen dat de installatie natuurlijk ook ’s nachts “bewaakt “ moest worden en dat dat 
volgens mij toch nog wel een gezellige bezigheid was. Natuurlijk de vrijwilligers die hun weekend opgeofferd 
hebben, bedankt!! 
 
Tentenkamp pupillen 
Voor de kleintjes was het weer zover, het tentenkamp. Altijd weer spannend  zo’n nachtje van huis in een tentje op 
de Knip. Een fikse regenbui dreigde roet in het eten te gooien, maar gelukkig was het maar 1 bui en dat mocht de 
pret niet drukken. Gelukkig waren en weer genoeg ouders om te helpen zodat de kinderen een leuk programma 
hadden, de rest staat hopelijk in ingezonden stukjes. 
 
Clubkampioenschappen 27 september 
Hoewel de deelname iets groter had kunnen zijn was het een leuke dag. We hadden natuurlijk het weer mee, een 
aangenaam zonnetje wat pas verdween toen we klaar waren. En zoals gewoonlijk weer afgesloten met een heerlijk 
Chinees buffet. 
 
Wat staat er op het programma: 
Eigenlijk niet zo heel veel, de laatste wedstrijd van het seizoen was op zondag 27 september en op 1 oktober gaan 
de meeste groepen weer naar binnen voor de training. Als ik iets vergeten ben dat hoop ik dat dit gecompenseerd 
wordt door stukjes van anderen die aangeleverd zijn.  
 
Namens het bestuur, 
Dorien van Someren  
  

De kopij voor de eerstvolgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 1 NOVEMBER worden aangeleverd via; 
knipsels@avgroenester.nl 
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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



 

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

CLUBKLEDING 

  
Datum  Evenement Categorie Locatie 
31-12-2015  Oliebollenloop Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 

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

 
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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VAN HET TRAINERSFRONT 

JURY NIEUWSBRIEF 

 
Voor je het weet is het atletiek seizoen weer afgesloten en sprinten we weer naar binnen om daar verder te trainen. 
De helft van de vereniging schuift door naar een volgende categorie met een nieuwe trainer of trainster dus er 
verandert best wel wat. Samen op pad naar het nieuwe seizoen 2016. Bij een aantal groepen zie ik een hechte 
band die door dit verschuiven van de groepsindeling verbroken wordt. Toch wel jammer eigenlijk. Zelf zie ik dit bij 
de C-junioren die ik afgelopen zomer training heb mogen geven. Een aantal van hen zijn echte vrienden geworden 
en de grapjes zijn niet van de lucht tijdens de training. Ook voor deze leden geldt dat het in het nieuwe seizoen met 
andere mensen wel eens anders zou kunnen zijn. Dit omdat dan diezelfde grapjes niet helemaal begrepen worden 
door de mede atleten. De trainer die hen begeleid zal dit uiteraard trachten in zo goed mogelijke banen te leiden. 
Want hoewel atletiek een individuele sport is zijn we bij Groene Ster ervan overtuigd dat we er samen iets van 
willen maken. De competitie wedstrijden zijn voor ons nog steeds de uitgesproken momenten waarop we ons als 
club willen presenteren. Afgelopen seizoen merkte ik daarbij dat bij lang niet al “mijn” atleten het principe van 
competitie per ploeg snapten. Vandaar dat ik hier een korte uitleg wil geven. 
 
Het competitie regelement bepaalt welke onderdelen er op een wedstrijddag worden afgewerkt. De atleten, samen 
met de trainer stellen dan de ploeg op wie welk onderdeel gaat vervullen. Soms mogen dat twee atleten zijn op een 
onderdeel soms maar een (b.v. voor hoogspringen), omdat anders de wedstrijd te lang zou gaan duren. Ook is er 
vaak een estafette ploeg die opgesteld moet worden. Nu is er van de IAAF een boekje met een puntenwaardering 
die aan de hand van de wereld records per onderdeel een aantal punten toekent aan een bepaalde prestatie. 
Bijvoorbeeld voor de 100m. die gelopen wordt in 12.3 sec krijgt die atleet dan 570 punten. Voor een tijd van 13.00 
seconden zou dat 400 punten kunnen zijn. Dit is dan voor alle onderdelen gedaan. Aan het eind van de dag telt 
men dan de punten van alle onderdelen samen en wordt de plaatsbepaling van de diverse ploegen opgemaakt.  
Dit is voor jongens, meisjes, heren en dames apart geregeld. 
 
Voor toeschouwers is het dan ook vaak een gekrioel van mensen op het midden terrein en men kan het maar 
moeilijk volgen. Voor mij inmiddels wel begrijpelijk, want handbal of voetbal met twee doeltjes en 1 bal is duidelijk 
en eenvoudiger te volgen. Helaas, maar wel begrijpelijk is dat ouders en toeschouwers i.v.m. de werponderdelen 
niet op het middenterrein mogen komen. Toch hoop ik met deze uitleg volgend seizoen nog meer dan afgelopen 
seizoen toeschouwers mee te krijgen naar de wedstrijden omdat dan het principe hiervan helder is. Uit eigen 
ervaring weet ik dat het voor de atleten (tjes) zeker wel erg leuk is als er veel publiek is!!! Niet alleen bij 
clubwedstrijden thuis maar juist ook elders. 
 
Maar nu dus eerst het winterseizoen in om fris en fruitig, vol energie, goede moed en inspiratie het baan 
programma weer op te pakken.  2016 here we come! Op naar, nieuwe persoonlijke en wie weet welke nog meer 
records er te behalen zullen zijn. Allemaal veel plezier en succes binnen!!!! 
 
Bert 
 
    De volgende die een stukje mag schrijven is Wesley Timmerman. 

  

 
  

 
De jurynieuwsbrief wordt sinds juli niet meer als pdf bestand aangeleverd, waardoor deze niet meer makkelijk is 
over te nemen voor Knipsels. Voortaan kunt u de nieuwsbrief dus op internet bekijken via; 
 
www.atletiekunie.nl onder Wedstrijdatletiek; Jury en officials en vervolgens Nieuwsbrief. 
 
In Knipsels zal worden aangegeven wanneer er weer een nieuwe nieuwsbrief online staat. 
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BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN PUPILLEN COMPETITIE 
 
Eerder dit jaar schreef ik jullie al eens over de eerste 2 competitiewedstrijden, waar we met de pupillen van Groene 
Ster weer aan hadden meegedaan. Na de 2e wedstrijd en het opmaken van het klassement bleek dat wij met de             
B en C-pupillen jongens de 2e plaats binnen onze regio hadden bereikt. 
WAT, WAT ZEG JE!!  
De 2e plaats, dat was volgens mij de afgelopen 15 jaar niet meer voorgekomen! 
Deze 2e plaats, hield dus in dat we naar de Brabantse Finale in ’s-Hertogenbosch mochten. Jeetje wat waren we 
daar trots op, maar we moesten nog wel tot 12 september wachten, voordat deze wedstrijd was. 
 
Alle kinderen die aan de voorrondes hadden meegedaan, werden natuurlijk  uitgenodigd om weer mee te doen, de 
meeste kinderen deden weer mee, maar omdat deze finale wedstrijd volgens het nieuwe Athletic Champs principe 
zou worden afgewerkt, mochten er wel 12 kinderen meedoen, dus kregen ook alle andere pupillen nog een 
uitnodiging. Het duurde even, maar uiteindelijk hadden we 12 enthousiaste atleetjes gevonden, die graag mee 
wilden doen en dus reden we op zaterdag 12 september al vroeg naar O.S.S. Volo in ’s-Hertogenbosch. 
 
Dat het zo’n fantastische dag zou worden, wisten we toen nog niet ! 
We waren bijna als eerste vereniging in ’s-Hertogenbosch aanwezig, wat helemaal niet erg was, want zodoende 
konden we een mooie plekje uitzoeken waar we onze Groene Ster tent op konden zetten. Deze tent werd later 
door een moeder bijna tot een heuse kantine gemaakt, want er kwamen zelfs tafels en stoelen in te staan. Hoe 
luxe kun je het hebben! Na een bakkie koffie zijn we de onderdelen wat gaan verkennen, want het was voor 
iedereen de allereerste keer dat we aan een Athletic Champs wedstrijd mee gingen doen, en deze wedstrijdvorm is 
toch wel wat anders dan de wedstrijden die we tot nu toe gewend waren. 
 
Zo begonnen we de wedstrijd namelijk met een pendelestafette, en wat was dat geweldig om te zien. Onze atleten, 
Geert, Tom, Tim, Rein, Britt, Rick, Ruben, Tijn, Stan, Luna, Tara, en Merijn, stonden in 2 groepen verdeeld klaar en 
hebben het overbrengen van het stokje gedaan alsof hun leven er van af hing. Jeetje, kwam dat door de enorme 
energie die ze hadden, of kwam het door de uitbundige aanmoedigingen van de aanwezige ouders? 
Nou volgens mij door beiden hoor, want de ouders hebben de kinderen echt naar de overkant geschreeuwd, 
geweldig om te zien en de sfeer zat er dus meteen goed in. 
 
Het volgende onderdeel was Vortexspeer werpen. Dit hadden we op de training al wel een paar keer geoefend, 
dus dat ging van een leien dakje. We hadden als ploeg het tempo er heel goed inzitten en dus hebben we heel 
veel worpen kunnen maken. Bij dit Vortexspeer werpen hebben we alle andere clubs even laten zien wie we zijn, 
want in onze categorie was het onze Tara die bij de meisjes de Vortexspeer gewoon als aller verste weg heeft 
geworpen naar een afstand van 22.50 meter. Tara, Tara toch, wat kun je daar ontzettend trots op zijn! Net zoals wij 
dat zijn hoor. Onze Geert was ook super bezig, want ook hij gooide zich met 29.50 meter naar een 2e plaats. 
Geweldig dus. Wij hebben dus wel even laten zien wie Groene Ster is.  
Na het werpen hadden we even pauze, maar gingen we alvast even kijken hoe we het volgende onderdeel 
moesten doen, namelijk het Medicinbal stoten. Dit onderdeel was wel even wennen, want de regels waren in het 
begin niet helemaal duidelijk. Toch kwamen er hele mooie prestaties uit, want de 5.10 meter van Merijn, telde toch 
prima mee voor de punten. 
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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



 
Daarna gingen we hoogspringen, 
ook natuurlijk in een nieuwe 
vorm, waarbij we eigenlijk niet af 
konden raken, want iedereen 
mocht steeds gewoon mee 
blijven springen. Bij dit onderdeel 
hebben de aanmoedigingen van 
de ouders weer ontzettend goed 
geholpen, want als ik jullie kan 
vertellen dat van de 12 kinderen 
er wel 8 hun Pr hebben 
verbeterd, begrijpt U wel dat dit 
een groot succes was. Een 
speciale vermelding hierbij toch 
wel voor Rein en Tim, want deze 
jongens sprongen vandaag toch 

maar mooi over de magische grens van 1 meter.  

 
 
 
 
 
En wat dacht U van Ruben, die vandaag voor het  
eerst aan zo’n grote wedstrijd mee deed en  
meteen toch mooi over 70 centimeter heen  
sprong. Knap hoor Ruben. 

 
 
Na het hoogspringen, en natuurlijk een geweldige groepsfoto, die u wel in het clubblad zult vinden, mochten we 
gaan verspringen en dat leverde nog meer prima prestaties op, want hierbij wisten zelfs 9 kinderen hun beste 
prestaties te verbeteren. Alle ouders aan de kant van de verspringbak werkte dus uitstekend, want een afstand van 
3.61 meter voor Tom, en 2.96 voor Luna, zijn prestaties waar we toch echt wel heel trots op mogen zijn. Trots mag 
Stan ook zijn met zijn 2.71 meter, want hiermee verbeterde hij zijn record met meer dan 50cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 
Inmiddels was het al weer tijd voor het allerlaatste onderdeel, namelijk de hindernisestafette. De groep werd weer 
in tweeën verdeeld, en onze atleetjes liepen weer op hun aller allersnelst, en werden alleen maar sneller, want na 
3 race’s, was de derde race gewoon nog het allersnelste ook. Bij deze hindernisestafette, waarbij er dus steeds 
over hordes gesprongen moest worden, hebben we allemaal kunnen zien, hoe geweldig Rick en Tijn dat deden, 
jeetje wat waren die mannen snel en het springen ging gewoon als vanzelf. Knap hoor! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tijd voor het allerlaatste onderdeel, wat ook weer helemaal nieuw was, want normaal moesten we op een wedstrijd 
een 600 meter of 100 meter lopen, maar vandaag was het de bedoeling dat we in 4 minuten tijd  zo veel mogelijk 
meters zouden maken, zo heet het onderdeel dus ook. Nou meters hebben ze gemaakt hoor, van 750 meter tot 
zelfs 1050 van Tom. Britt ging hierbij supergoed, want met 850 meter in 4 minuten liet zij zich bij de meisjes echt 
van een hele goede kant zien. 
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Na al deze geweldige prestaties, vond Anet dat alle kinderen wel wat lekkers hadden verdiend en gingen we dus 
met z’n allen naar de kantine om daar wat uit te zoeken. En toen was het wachten op de prijsuitreiking, dat was 
spannend, want we hadden heel de dag steeds wat wisselende plaatsen ingenomen.  
Ik zal eerlijk zijn, ik was niet naar de wedstrijd gegaan in de veronderstelling dat we zouden winnen, dus was ik met 
de uiteindelijk 8e plaats HEEL,  MAAR DAN OOK HEEL ERG TROTS!! 
 
Lieve atleetjes die mee naar deze wedstrijd zijn gegaan, wat hebben jullie die dag ontzettend goed je best gedaan, 
wat hebben jullie je goed door die nieuwe onderdelen heen geslagen en wat hebben jullie je ontzettend sportief 
gedragen.  
Lieve papa’s en mama’s, wat hebben jullie de kinderen ontzettend goed geholpen met jullie aanmoedigingen en 
wat hebben jullie er met z’n allen een gezellige dag van gemaakt. 
Ik kan dan ook niets dan lof over deze dag spreken en dan niet alleen namens mijzelf, maar ook namens Lisanne 
en Maaike. 
Foto’s van deze dag zijn terug te vinden op onze site, maar allemaal dus heel erg bedankt voor deze geweldige 
dag. Na zoveel jaar als trainster moet ik zeggen dat dit echt een hoogtepunt was en wat ben ik trots op onze 
pupillen geweest. ( en nog hoor!) 
 
Groetjes, Anet 
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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!



 

VOOR MAARTJE AARTS 

MUTATIES 

 
Wat een leuke verrassing in het clubblad van AV Groene Ster voor mij. En wel van m’n lieve trainingsmaatje van 
lang geleden. Helaas heb ik weinig rechtstreeks kunnen zien van Daphne Schipper en haar geweldige prestaties. 
Maar zodra er atletiek op topniveau te zien is kijken we wel. Inderdaad, wat hebben wij een plezier gehad. En wat 
weet jij nog veel. Het kwam bij mij ook wel naar boven hoor. Prachtige tijd; minstens 1x in de week kwam jij mij 
ophalen om op De Knip (ONS grasbaantje) te gaan trainen. Extra trainingen natuurlijk want de gewone trainingen 
sloegen we weinig over. Van Bert hadden wij een trainingsschema gekregen en dat leefden we strikt na.                       
We kropen door het prikkeldraad om op de baan te komen en waanden ons de diva’s van de sprint. We trainden 
hard en serieus, maar minstens de helft van de tijd kletsten we over…., geen idee meer wat eigenlijk. Dat kapot 
gaan op die 1500 meter staat mij ook nog goed bij. Jeeeezus wat een eind was dat. Terwijl later de 800 meter 
eigenlijk ook wel mijn lievelingsnummer werd, na de 100 en 200 meter. Soms deden we nog een uitspatting; liepen 
we een 400 meter. Best allround he, want eigenlijk deden we alle nummers tijdens de gewone trainingen, ook de 
spring- en werpnummers. We streden naast elkaar, maar gunden elkaar de overwinning. 
 
Mooie herinneringen bewaar ik aan de competitiewedstrijden. Complete happeningen waren dat. Een hele dag op 
pad met de mensen waar je graag bij was. Samen er naar toe, samen inlopen en elkaar aanmoedigen. Dat is nu 
nog natuurlijk, maar “onze” tijd koester ik. Weet je nog Vlissingen? Ryan liep daar de 100 meter voor het eerst 
onder de 11 sec.. WAT WAREN WIJ TROTS; Onze Ryan deed dat ff. Gelukkig liepen we toen allemaal met een 
stopwatch in onze hand, want daar geloofden ze het niet eens of het wel klopte! 
 
En wat kon jij lachen. Jij zag het vaak zonnig in dus vandaar dat jij dacht dat het altijd zomer was. Daar heb ik me 
wel aan opgetrokken want ik was volgens mij een serieus meisje, maar ik hield wel van lachen. Wel droomden we 
hardop he tijdens onze trainingssessies. AV Groene Ster was een goede bakermat voor vrienden voor het leven. 
Gelukkig kom ik jou nog regelmatig tegen, al is dat altijd te weinig natuurlijk. Ook die geweldige zoon van je (je hebt 
er twee maar Joep zie ik eigenlijk nooit). Volgens mij heeft Teun jouw zonnige karakter gekregen. Nog steeds ben 
je zeer actief op allerlei vlak EN je sport nog steeds. Ik ook maar dan op de racefiets. Al dat vele trainen is vast niet 
helemaal goed geweest, want dat lijf van mij is aardig rot. Maar zolang ik op de racefiets mijn ding kan doen ben ik 
blij.  
 
Maartje, ik zie je graag dus tot ziens! 
 
Groetjes, Angela Rindt-Wevers 
 

 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 
     Daan Klouwens Klatje 

 
Jesse Duppen Klatje 

Gwyner Witkamp C-pupil 
 

Fay van Beek Klatje 
Marjolein Verbraeken Loper 

 
Bram van Beek Mini-Pupil 

Paul Verbraeken Loper 
 

Meike Valk C-pupil 
Micheline Heezen Loper 

 
Lieke Cramer B-pupil 

Wendy Wils Loper 
 

Sanne Leijten D-junior 
Suzette Gijzen Loper 

 
Mark van Venrooij C-junior 

   
Andy Kremers B-unior 

   
Tamar van de Linden A-junior 

   
Pieter Stam Loper 

   
Anne Braspenning Loper 

   
Gert-Jan van de Lugt Loper 

   
Kirsten van Heijst Loper 

 

  
Manon Spronk Loper 

   
Paul Geerts Loper 
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TENTENKAMP 2015 
 

DINSDAG 15 SEPTEMBER = SLECHT WEER, om 10.45 uur krijg ik al een berichtje met de vraag of het 
tentenkamp vrijdag wel door gaat. 
 
WOENSDAG 16 SEPTEMBER = SLECHT WEER, om 14.00 uur krijg ik weer een mailtje of het tentenkamp wel 
door gaat. 
 
DONDERDAG 17 SEPTEMBER = SLECHT WEER, om 17.00 krijg ik weer een mailtje of het tentenkamp morgen 
wel door gaat. 
 
VRIJDAG 18 SEPTEMBER = STRALEND WEER!!!, het blijft stil vandaag, niemand vraagT zich nog af of het 
tentenkamp doorgaat, want het is heerlijk weer. 
 
Wat hebben we dus weer een geluk, heel de week slecht weer en deze vrijdag om 19.00 uur is het goed weer en 
stroomt de Knip vol met ouders en kinderen die allemaal hun tentje op komen zetten. Ongeveer 45 kinderen blijven 
er vanavond slapen en doen natuurlijk mee met de speciale training die we deze avond gaan doen. 

 
Doordat er dit jaar opvallend veel ouders hun hulp hebben aangeboden was het dit jaar mogelijke om als speciale 
training een Vossenjacht te organiseren. Nadat de tentjes dus opgezet waren werden eerst een 10 tal vossen op 
pad gestuurd. Deze ouders kregen een tasje met “vreemde” kleding en een overlevingspakketje mee, werd verteld 
waar ze moesten gaan staan en kregen ze ook nog spullen mee voor een spelletje wat de kinderen bij hen 
moesten spelen. 
 
Daarna was het de buurt aan de kinderen om lekker wat te drinken en van een zakje chips te snoepen en 
ondertussen konden we aan hen de Vossenjacht uitleggen.  

 
De groepjes kregen allemaal een 
pakketje foto’s mee, moesten dan 
eerst uitzoeken waar die foto was, en 
als ze dat wisten konden ze dus op 
zoek naar de Vos. Inmiddels hadden 
we op Buienradar wel gezien dat we 
het vanavond helaas niet droog 
zouden houden, dus zijn de 8 groepjes 
maar snel op pad gegaan. En ja hoor, 
Buienradar had precies gelijk, om 
20.55 uur zaten zowel de vossen als 
de groepjes in een hevige regenbui, en 
hebben de meeste groepjes toch wel 
even staan schuilen. Gelukkig werd 
het al snel weer droog en kon de 
Vossenjacht gewoon weer doorgaan. 
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De groepjes gingen op zoek naar een bouwvakker, een echte slaapkop, een indiaan, een oranje fan, een 
bergbeklimmer, een Mexicaan, een boef, een muzikant, 2 soldaten en de kerstman.  

 

Bijna alle groepjes is het gelukt om alle vossen te vinden, 1 groepjes helaas niet, maar dat lag niet aan hun 
zoekvermogen hoor, de soldaten waren gewoon al terug naar “de Kazerne” gegaan. Die hadden dus een beetje 
pech. 

 
Omstreeks 22.15 uur waren alle groepjes met hun begeleiders weer terug op de Knip en mochten de kinderen 
lekker nog op de baan of in de tentjes spelen. Toch wel een bijzondere ervaring hoor, meestal zijn de kinderen 
overdag op het sportveld, maar nu in het donker, is toch wel stoer, zeker om dan helemaal naar de achterkant van 
het veld te gaan.  
 
Omstreeks 12 uur vonden wij als begeleiding dat het wel tijd was om de lampen uit te doen, en dus hebben Tijn, 
Daan en Stan samen met Anet ervoor gezorgd dat het veld helemaal donker werd. Langzaam aan kropen toen de 
meeste kinderen toch wel hun tent in en de in de eerste tentjes werd het toch al wel wat rustiger. 
 
De A-pupillen die een tentenkamp al veel vaker hadden mee gemaakt, hadden natuurlijk geen zin om te gaan 
slapen en er is 1 tentje geweest, die dat ook goed geprobeerd hebben. Om 03.15 uur waren deze mannen nog 
volop aan het praten, maar toen hebben wij als begeleiding toch ook maar ons bedje opgezocht, dus hoe lang 
Wouter, Lucas en Cas nog hebben liggen kletsen? 
 
Om 6.30 uur werd ik weer wakker, de eerste kinderen liepen al op de baan rond, en je weet vast wel hoe dat gaat, 
zijn er een paar wakker, dan zijn ze zo allemaal wakker. Langzaamaan kwam er dus weer leven op de Knip en 
iedereen vermaakte zich weer prima. Een aantal kinderen werden wat eerder opgehaald, want die moesten al 
vroeg weer een voetbalwedstrijd spelen, dus die kregen een ontbijtje. 
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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



 
Ondertussen kregen we er 2 nieuwe trainers bij, want Tim en Tom ontpopten zich als volwaardige trainers, door 
een heel mooi parkoers uit te zetten, wat we na het ontbijt dan ook met een hele grote groep gedaan hebben. 
Sommige kinderen waren niet te stuiten op het parkoers hoor,  ik geloof dat Daan en Stan wel meer dan 20 rondjes 
hebben gelopen. 
 

 
 
Zoals gezegd, hebben we met z’n allen ontbeten, en inmiddels was het al weer 10.00 uur en kwamen de ouders de 
kinderen weer ophalen. De tentjes werden weer afgebroken, waarbij menig ouders zich verbaasden over de 
enorme bende die in een nachtje tijd in een tent kan zijn ontstaan, maar goed dat hoort erbij he! 
Net als alle jaren ging iedereen uiteindelijk moe, maar zeer voldaan weer naar huis en ik weet bijna wel zeker dat 
een hoop kinderen ’s-middags nog even een dutje hebben gedaan ( ikzelf trouwens ook hoor!). 
 
Tentenkamp 2015 was dus weer een succes en daarvoor wil ik alle kinderen, maar ook de ouders die of als Vos 
hebben gestaan, of een groepje hebben begeleid, heel erg bedanken. 
Dus Rob, Femke, Yvonne, Natasja, Ron, Natasja, Tamara, Chantal, Richard, Jacco, Vera, Joyce, Astrid, 
Rosemarie, Raymond, Denise, Laurens, Raoul, Lisanne, Maaike, Stein en Marian,  namens Angela en mij 
hartstikke bedankt. Helemaal  TOP dat jullie hebben meegeholpen! 
 
Groetjes, Anet 
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DE BORGH -CLUB- SPAARACTIE 
De Borgh -club- Spaaractie die t/m 30 juni 2015 liep, heeft voor de club € 101,09 opgeleverd. Velen van jullie 
hebben gedurende de actieperiode daar geluncht, gedineerd of geborreld en hebben bij het afrekenen aangegeven 
dat De Borgh de 5% van het bestedingsbedrag voor AV Groene Ster moest noteren. 
 
Ook dit jaar gaat De Borgh van start met De Borgh -club- Spaaractie en dat al weer voor het 3e jaar! De actie loopt 
t/m 30 juni 2016 en dus liggen er genoeg kansen om weer een leuk bedrag voor de vereniging te sparen. Dus 
wanneer u bij de Borgh afrekent en het bedrag is hoger dan € 25,00 vergeet dan niet te zeggen dat u met de club 
spaaractie meedoet voor Atletiek Vereniging Groene Ster. Laten we met zijn allen proberen om het bedrag van dit 
jaar te overtreffen! 
 
Wij zijn De Borgh in ieder geval dankbaar voor deze leuke actie waardoor veel verenigingen hun clubkas kunnen 
spekken! 
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VERJAARDAGEN 
 

 
OKTOBER 

  
NOVEMBER 

     1 Jelle Derks 
 

2 Koen van Leent 
1 Betty Happel 

 
2 Aiden Broos 

2 Jelmer Surewaard 
 

3 Danielle Kremers - Damen 
2 Laura Plug 

 
5 Marijn de Korte 

2 Anne Keukelaar 
 

5 Daisy van Tilborgh 
4 Stan Hanemaaijer 

 
8 Julius Coenraads 

4 Corinne Stuijts 
 

9 Claire Poelenije 
4 Pascal Maas 

 
10 Daan Farla 

6 Angela Rindt 
 

10 Ron Becht 
7 Edwin Boer 

 
12 Rico Stroobant 

8 Karin Helmons 
 

12 Claudia van de Horsten  
8 Rebecca Willemse 

 
14 Gabie Bakker 

9 Hans Korteweg 
 

20 Anna Hendrikx 
9 Boy Glerum 

 
20 Toon Paulissen 

9 Nicole van Oosterhout 
 

21 Nikki Valk 
11 Joop Kokke 

 
22 Suzette Gijzen 

12 Toos de Moor 
 

22 Marjan Sprengers 
13 Elsa Smits 

 
23 Frank van der Made 

15 Karlijn Derks 
 

24 John Kremers 
17 Liam van Broekhoven 

 
25 Ria Kooistra 

21 Rien de Wit 
 

29 Adess Koopman 
23 Sandra Freij 

 
29 Merlijn Koopman 

24 Tonny Kanters - Ooyen 
 

30 Ferdi Spronk 
28 Milou Glerum 

 
30 Miriam Jacobs 

29 Wouter Versteden 
   31 Piet Burgers 
   31 Jenny Pope 
   31 Stan Hopmans 
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MARTHE & LAURA 1E OP DE NOORDHOEKRUN 

TE KOOP GEVRAAGD 

GROTE CLUBACTIE 

 
 
 
Marthe van Loon en Laura Plug (beide A-pupil) deden op zondag 13 september 
mee aan de Noordhoekrun. Marthe legde een afstand van 1600m af en Laura 
ging voor meer meters en legde een afstand van 2400m af.  
 
Deze meiden lieten Noordhoek zien dat zij aan atletiek doen want beide dames 
kwamen als eerste over de finish! Uiteraard droegen ze ook het Groene Ster 
clubtenue.  Goed gedaan meiden!  
 
Sportieve groet, 
Angela van Haaften 
(Trainer A-pupillen & D-junioren)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tweedehands clubkleding voor een jongen;  Trainingspak, tight middel en een shirt. 
(confectiemaat: bovenkleding maat 134/140 – onderkleding maat 128) 
  
contact via e-mail; raymond@gebrvanrijswijk.nl of 0165-708874 
  
 

  
Zaterdag 19 september is de Grote Clubactie van start gegaan en alle jeugdleden hebben inmiddels loten 
gekregen met het doel deze door te verkopen aan familie, vrienden, kennissen, buren etc. of om zelf te houden. 
Voor diegenen die de 15 Euro nog niet hebben afgegeven, het verzoek om dit zo snel mogelijk te doen. Dit kan bij 
de trainer of bij 1 van onderstaande personen.  
 
Er zijn nog enkele loten over, dus mocht u ons gemist hebben en de 
club willen steunen en hiermee tevens kans maken op prachtige 
prijzen, stuur dan een e-mail naar Hester via aha.alofsen@ziggo.nl  
of bel naar 0168-330315. Wees er snel bij want op is op! 
 
 
Sandra Leenheer, Saskia van Rijswijk,  
Genevieve van Leent en Hester Alofsen. 
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