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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
8,45
8,45
9,00
10,60
14,30
14,30
10,60
10,60
8,45
2,70

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 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 - 20:30 uur - De Borgh
A-junioren + Senioren:
VR 20:30 - 22:00 uur - De Borgh
ZO 10:30 - 12:00 uur
AB-junioren + Senioren
WO 19.30 - 21.00 uur - De Knip
Recreanten:
DI 20:00 - 21:30 uur - Droge Mark
Lopers:
MA 19:30 - 21:00 uur
DI 20:00 - 21:00 uur
WO 09:00 - 10:30 uur
WO 19:30 - 21:00 uur
DO 19:30 - 21:00 uur
VR 19:30 - 21:00 uur
ZA vanaf 09:00 uur

TRAINERS:
Dennis François
Justin François
Angela van Haaften
Anet van Hooydonk
Ruud Jacobs
Ton Kapitein
Stein van Kuik
Marian Roest
Ryan Smits
Bert Tielen
Jeannie Tielen
Wesley Timmerman
Frank Valentijn
Jaap Wagemakers

MEDIA INFO: www.avgroenester.nl

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80

CLUBTENUE:
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Jeanny van Kaam
Meer informatie: zie clubblad.

0168-326427

CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen
Liesbeth van Oers

Senioren
Senioren
A-pupillen + D-junioren
BC-pupillen
AB-junioren + Senioren
Lopers
C-junioren
BC-pupillen
Recreanten
ABC-junioren + Senioren
Klatjes + Mini’s
D-junioren
Lopers
Lopers overdag

Kamillestaat 35
Korenbloem 23

0168-327997
0168-327100
06-48245868
076-5019811
0168-329594
0168-325858
06-51488097
0165-314518
0168-326430
0168-328301
0168-328301
06-10640841
06-12410727
0168-328268

kopij
0168-330315
Verspreiding 0168-325899

VAN HET BESTUUR
De jaarwisseling is achter de rug. Traditioneel wordt er op oudjaarsdag op de Knip afgesloten met een
oliebollenloop waarbij de oliebollen dit jaar zijn verzorgd door Roparun team ‘Moerdijkrunners’. Dank daarvoor!
Ze waren lekker.
Nu ligt 2016 voor ons. Via deze weg namens het bestuur voor jullie allemaal de allerbeste wensen. Een enkeling
zal de goede voornemens misschien al verworpen hebben, maar ik hoop dat het nieuwe jaar een heleboel mooie
dingen gaat brengen. Een nieuw jaar brengt weer nieuwe kansen en de gelegenheid om doelen te stellen.
Of dat nu is om 4 marathons in 5 weken te lopen (dat doe ik je echt niet na Marcel en ik ben benieuwd wat het
volgende doel is) of herstellen van een blessure om weer op eigen niveau lekker mee te kunnen doen.
Natuurlijk organiseren we ook weer tal van activiteiten voor onze leden. Ik blik al even wat verder vooruit, maar zo
weet ik dat er weer een Groene Ster’s Got Talent aankomt. Een heerlijke avond waarbij de kwaliteiten op de baan
een keer niet van belang zijn. En natuurlijk volgen ook weer de clubkampioenschappen cross voor lopers en
baanatleten en de clubkampioenschappen indoor voor de baanatleten. Heel kort daarop volgt het jeugdkamp in
Loon op Zand en vrijwel direct daarna start het competitieseizoen. Ook voor de recreatieve en fanatieke lopers zijn
dan de eerste wegwedstrijden al weer achter de rug. Volop gelegenheid om persoonlijke records te verbreken en
doelen te halen die je nu gesteld hebt.
2016 wordt hopelijk ook een mooi sportjaar voor onze Nederlandse topatleten. Met als hoogtepunten het EK
atletiek en de olympische spelen in Rio de Janeiro.
Op het EK in het olympisch stadion te Amsterdam zal Dennis François een vleugje Groene Ster toevoegen door
daar als scheidsrechter op te treden. Dat moet een fantastische ervaring zijn! De eerste toegangskaarten zijn ook
al besteld, want dit is wel een hele mooie kans om topatletiek van dichtbij mee te maken. Misschien wel DE kans
om Dafne Schippers te zien schitteren vlak voor haar optreden in Rio.
Persoonlijk hoop ik dat de werkgroep die nu actief is rondom de verenigingsstructuur tot mooie resultaten gaat
komen. De wereld om ons heen verandert flink en dat heeft ook zijn invloed op het verenigingsleven. De bekende
reclame slogan ‘In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’ is ook op ons van
toepassing. Als een olievlek zullen de activiteiten die worden ondernomen rondom dit onderwerp verspreid worden.
Waarbij de eerste stappen al genomen zijn zoals u in het vorige clubblad kon lezen.
Tot slot wens ik u heel veel succes met de goede voornemens en de te behalen doelen van dit jaar. Of dit nu op
sportief vlak is of ver daarbuiten.
Namens het bestuur,
Marjolein de Vos

VAN DE REDACTIE
Kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 14 februari worden aangeleverd via
knipsels@avgroenester.nl

JURYNIEUWSBRIEF
De nieuwste jurynieuwsbrief kunt u op internet bekijken via;
http://nieuwsbrief.atletiekunie.rfxweb.nl/Default.ashx?id=2172338f-24f6-4daa-bc2f-39b57e5f8396
Makkelijker is het om uzelf via https://www.atletiekunie.nl/jury-en-officials in te schrijven voor de nieuwsbrief.
U ontvangt de jurynieuwsbrief dan voortaan automatisch via e-mail.
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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

verkrijgbaar bij

POVER SCHOENEN & SPORT

Noordhaven 86, Zevenbergen, 0168-324404

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER
Datum
24-01-2016
21-02-2016
27-02-2016
13-03-2016
20-03-2016
01 t/m 03-04-2016
20-04-2016
31-05 t/m 03-06 ‘16

Evenement
e
4 ARWB Cross
Laatste ARWB Cross
Groene Ster’s Got Talent
Clubcross
Clubkampioenschappen Indoor
Jeugkamp
Voorronde schoolatletiek
Avondvierdaagse

Categorie

Alle leden
Alle categorieën
Alle categorieën
Basisscholen
Iedereen

Locatie
Thor - Roosendaal
DJA - Zundert
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
De Niervaert - Klundert
Loon op Zand
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen

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

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

Aanbieding!

Artikel

Prijs

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 Textieldrukkerij, Van Aerschotstraat 5, 4761 GE Zevenbergen, info@hewsprint.nl, 06-16795777.
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!
Maat
Heren/Dames en Dames ladyfit S t/m XXL
Kinderen maat 3 t/m 11**
kinderen maat 12 t/m 15**

prijs clubtrui*
€ 20,00
€ 17,50
€ 18,00

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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Het volgende stukje had in Knipsels van december moeten staan, maar had ik verkeerd opgeslagen waardoor ik
het niet meer ben tegengekomen bij de opmaak van het clubblad.
Ton, mijn excuses hiervoor, maar hierbij alsnog jouw stukje.
Hester.

MICHELLE DU FRENNE - GULDEN
Hierbij wil ik even stil staan bij het overlijden van Michelle.

Michelle is in 2008 via de
opstapgroep begonnen met
hardlopen.
Na de opstapgroep heeft
ze al snel haar draai
gevonden
bij
de
maandagavondgroep.
Samen met Simone en
Jacqueline was ze trouw
iedere week aanwezig.
Ik noemde ze gekscherend
mijn "Golden Girls".
Begin 2015 kwamen de
dames naar mij toe en
zeiden ze: Ton, wij willen
proberen om 10 kilometer
te gaan lopen.

Gedurende enkele maanden hebben ze meerdere keren per week getraind om dit voor elkaar te krijgen. Ik heb ze
de avond daarvoor nog de tip gegeven; dames als jullie onderweg maar blijven praten dan komt het best goed.
Als antwoord kreeg ik toen: Dat zal het probleem niet zijn. Trots kwamen ze me daarna melden dat het ze gelukt
was.
Hoe vreselijk is het dan om slechts dagen daarna te horen dat Michelle een ongeluk heeft gehad. Via haar
loopvriendinnen werden we vervolgens op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in het ziekenhuis en haar
uiteindelijke overlijden.
Na haar overlijden zijn we met een grote groep Groene Ster leden aanwezig geweest bij haar emotionele afscheid.
Ikzelf herdenk Michelle als een gezellig en warm persoon en ik zal zeker op de maandagavond als mijn 2 andere
Golden Girls langslopen nog vaak aan haar denken.
Ik wens Pierre en Jochem heel veel sterkte met dit intense verlies.
Ton Kapitein
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AV Groene Ster organiseert weer

T

GROENE STER’S GOT

LENT

Kan je leuk dansen,
goed zingen of playbacken?
Op een muziekinstrument spelen
of heb je misschien een ander talent?
Geef je dan nu op
en dan sta jij
zaterdag 27 februari
op het podium!
Inschrijven kan via www.avgroenester.nl
onder vermelding van
je naam en wat je gaat doen.
De jeugd t/m D-junioren begint
vanaf 19.00 uur,
de andere categorieën
vanaf 21.00 uur.

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

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Dit bericht is alleen relevant als je een rekening hebt bij Rabobank West-Brabant Noord en volledig kosteloos een
bijdrage wilt leveren aan de clubkas van AV Groene Ster!

Beste leden en ouders/verzorgers,
e
Dit jaar start al weer de 3 editie van de Rabobank Clubkas Campagne. Dat heeft
voorgaande jaren geresulteerd in waanzinnige bedragen voor AV Groene Ster en
uiteraard willen we dat dit jaar ook weer voor elkaar krijgen!

Hiervoor moet u een rekening hebben bij de Rabobank West-Brabant Noord èn lid zijn
van Rabobank West-Brabant Noord èn ouder zijn dan 18 jaar.
Als u een rekening heeft bij Rabobank West-Brabant Noord, bent u niet automatisch lid. U moet zich hiervoor
aanmelden. Dit is geheel gratis en er zitten geen verplichtingen aan, MAAR.... het belangrijkste is dat u dan kunt
meedoen met de Rabobank Clubkas Campagne en dat levert geld op voor onze vereniging!
Daarom vraag ik u, als u nog geen lid bent van Rabobank West-Brabant Noord, maar wel een rekening heeft, om u
z.s.m. aan te melden als lid. Dit doet u door in te loggen op de website van de Rabobank, via Leden en
Lidmaatschap en vervolgens Lid worden. Leden van Rabobank West-Brabant Noord ontvangen vervolgens een
stemkaart met een persoonlijke stemlink. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan zij er twee op dezelfde
vereniging of stichting mogen uitbrengen. U kunt dan tijdens de stemperiode van woensdag 6 april tot en met
maandag 18 april 2016 uw stem uitbrengen op AV Groene Ster.

Vergeet het niet en word lid, in ieder geval vóór 1 maart 2016!
Laten we met z'n allen proberen om weer een mooi bedrag voor de vereniging bij elkaar te krijgen!

Met sportieve groet,
Sandra Leenheer
Sponsorcommissie AV Groene Ster

BEDANKT
Beste sportvrienden,
Ik wil iedereen bedanken die mij gesteund heeft. Via de mail, een kaartje of een telefoontje, alhoewel het laatste
erg moeilijk was. Dit heeft mij veel positieve energie gegeven. Gelukkig zijn er een aantal zaken redelijk onder
controle. En aan een aantal zaken wordt nog gewerkt, dat zal zijn in de loop van 2016 gebeuren.
Nogmaals bedankt!
Met vriendelijke groet,
Aad Poelenije
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AFSCHEID JOHN BAKKER
Voor diegenen die het hebben moeten missen, onderstaande speech werd gehouden na de laatste training van
John Bakker tijdens de glühweinavond op 14 december j.l.
Beste trainer John,
Na jaren van training geven op de donderdag en zo nodig als inval trainer op andere dagen, zagen we de bui
eigenlijk al aankomen. En waarom? En wel om het volgende:
De trainingen van jou waren geen eitje, denk aan de intensieve warming ups. Die waren soms langer dan de
training zelf en na de warming up hadden we het soms al gehad. Denk dan nog aan de buikspieroefeningen in de
zomer en in de winter op die koude grond. BRRRR. En niet te vergeten dan nog even opdrukken om de arm en
borstspieren te verstevigen. Soms moesten we ons ook aan de reling langs het parcours opdrukken en optrekken.
Door het natte gras naast en langs de baan baggeren in polonaise. JA, JE KON SOMS JE LOL NIET OP.
Toch had je nog een aardig clubje gezellige enthousiastelingen die trouw jouw trainingen bleven volgen. Namelijk
je werd er wel sterker van om bij jou te trainen, het was een kwestie van wennen en doorzetten en doorbijten.
Ja, dat is het hardlopen ook!
We denken dan ook nog terug aan de leuke trainingen met het buiten de baan lopen in het dorp en/of op de dijken.
Ook de vrije lopen op de baan, kris kras door elkaar en op tijd lopen met fluitsignaal waren leuk en afwisselend.
Soms ook de balspellen en andere gekkigheid. Het was daarom eigenlijk STEEDS verrassend om bij jou te trainen.
De laatste tijd werd je wat milder in je trainingen, de lopers die jou eerst hadden gemeden om de toch iets te zware
training, kwamen weer naar jou. De donderdagen werden nu drukker bezocht en mede door de mildere trainingen,
(nog soms niet flauw) was jij voor jezelf al aan het afbouwen. Er kwamen andere dingen op je levenspad en dan
moet je keuzes maken. Jouw keuze was uiteindelijk einde 2015 te stoppen met training geven zodra er ook een
vervanger voor jou is gevonden en wij vinden dat oprecht jammer maar respecteren jouw keuze wel. We snappen
dat, maar hoe nu verder met jou! Daarom hebben wij een aardigheidje gekocht, zodat jij tijdens het openen van
deze flessen nog even aan ons denkt IN DE VORM VAN:
BEDANKT JOHN HET WAREN LEUKE TRAININGSJAREN MET JOU ALS TRAINER EN PROOST!!
HET GA JE GOED!
NU NAAR DE BAR…………………
Met vriendelijke groet,
Marcel van Rijswijk (namens de lopers)

MUTATIES
AFMELDINGEN
Lonneke de Groot
Femke van Veen
Vera Egbers
Paul Verbraeken
Wouter van Verseveld
Bert Mathijssen
Will Nieuwland
Edwin Boer

Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper

OVERIG
Fred Lodder

Wedstrijdlicentie
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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

VAN HET TRAINERSFRONT
In het eerste stukje van de trainers in 2016, wil ik beginnen om iedereen namens alle trainers en trainsters een
goed gezond en sportief 2016 toe te wensen.
De oliebollenloop zit er weer op, meer dan 100 lopers en heel veel supporters waren aanwezig. Bert en zijn hulpen
hebben weer goed hun best gedaan om er een geslaagde ochtend van te maken.
Het nieuwe jaar is begonnen en de goede voornemens worden omgezet in doelen. De eerste trainingsloop voor
o.a. de Rotterdam marathon is al achter de rug. Aan de tijden te zien gaat het de goed kant op.
Voor mij is het ook altijd de tijd om het trainingsschema in te vullen. Mijn trainingsschema (overzicht) bestaat altijd
uit een programma van drie maanden wat toegepast kan worden in een groep met verschillende niveaus.
Het uitgangspunt is dat iedereen het moet kunnen uitvoeren en er ook plezier aan beleeft. In januari begin ik met
een schema wat als thema voorjaar heeft. De training is gebaseerd op het lopen van duurloopjes in de
voorjaarsmaanden. Tot carnaval rustig en gedoseerd en na de carnaval sneller en verder. Alles met het doel
uithoudingsvermogen. Of wel lopen zonder blessures. De volgende drie maanden staan in het teken van vast
houden en werken naar de grote vakantie. Het derde kwartaal is een beetje gelijk aan de eerst drie maanden van
het jaar, maar wel zorgen dat de conditie goed blijft in de wintermaanden. Vanaf oktober heb ik meestal een dubbel
programma, omdat ik rekening houd met slecht weer zoals regen, kou, storm of sneeuw. Het laatste kwartaal van
het jaar staat in het teken van conditie vasthouden en of uitbouwen. Belangrijk voor mij is de variatie van trainingen
tot een recept van bezig zijn en leuk vinden.
Niet tijdens de training, maar wel eromheen hou ik ook rekening met lopers of loopsters die een schema gevraagd
hebben. Soms vragen mensen mij om een schema, omdat ze een speciaal doel hebben. Deze schema’s schrijf ik
in overleg met de uitvoerende. De feedback help mij om het schema aan te passen naar gelang de vorderingen.
Natuurlijk probeer ik van alle lopers in mijn groep op woensdagmorgen de vorderingen bij te houden en eventueel
het nodige advies te geven.
Dus voor iedereen die zijn goede voornemen nog niet in een doel heeft omgezet. Begin er aan en kom naar de
training.
Jaap Wagemakers
De volgende die een stukje mag schrijven is Dennis François.

BRABANTS KAMPIOEN, MAAR TOCH NIET HELEMAAL…..
Zondag 3 januari waren de Brabantse Kampioenschappen Cross bij Jaspersport in
Someren. Van onze club deed Geert Kanters bij de B-pupillen jongens mee, en hij liep
een geweldige wedstrijd over 1200 meter. Zo goed zelfs dat hij als eerste van de 30
deelnemers over de finish kwam. Geert had dus gewonnen!!
Bij de prijsuitreiking van de cross mocht hij dus ook op het bovenste schavot gaan
staan, alleen jammer genoeg moest hij er toen voor de prijsuitreiking van de Brabantse
Kampioenschappen weer vanaf…. Omdat Geert niet van te voren was ingeschreven,
telde zijn geweldige prestatie niet mee voor de Brabantse kampioenschappen.
Dat was natuurlijk even een teleurstelling. Er is nog een poging gedaan bij de
wedstrijdleider om het toch voor elkaar te krijgen dat Geert gewoon kreeg waar hij recht
op had, maar regels zijn nu eenmaal regels.
Maar Geert, voor ons ben je gewoon BRABANTS KAMPIOEN geworden hoor, en dit
laat alleen maar zien hoe goed je in het lopen van crossjes bent.
Je bent een echte kanjer, zeker ook omdat je bij onze ARWB crossen ook steeds al
hebt gewonnen en dat laat toch zien dat je echt een cross topper bent.
GEERT, WIJ ZIJN SUPERTROTS OP JE!
Groetjes, Marian, Lisanne en Anet
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KERSTTRAINING
Atletiek is een heel diverse sport, dat kun je wel stellen.
Hebben we eerst geleerd hoe we als “piet” op daken moeten klimmen, op een paard rijden en pakjes in de
schoorsteen moeten gooien, nu staat er weer een kersttraining op het programma. Ik hoor U al denken wat moet ik
me daar bij voorstellen? Ik neem U even mee naar vrijdag 18 december om 17.00 u. in de Borgh.
Als inleiding moest de “kerstman”, verkleed met muts, rendieren gaan vangen. Wie getikt is gaat staan als een
rendier (op 4 poten). Een ander rendier kan jou dan weer verlossen door je een pootje te geven. Paar keer
gewisseld van “kerstman/kerstvrouw”. Daarna de groep in drieën gesplitst. Een groep ging kleine cadeau-beertjes
in een grote rode sok, via verschillende hindernissen, naar de overkant brengen. Groep 2 had een estafetteloop en
moest zo snel mogelijk 3 kerstmutsen op de daarvoor bestemde pilon zetten en gauw terugrennen naar de
volgende. Groep 3 (de oudere kinderen verheugden zich er al op, dit hadden we vorig jaar ook gedaan en kon
natuurlijk nu niet ontbreken) ging arreslee rijden. De “kerstman” zit op de mattenwagen (ong. 5 matjes) gekleed
met muts en een grote koperen bel. Voor de ‘slee’ staan vier rendieren, die een touw vasthebben. Zij gaan de slee
naar de overkant van de zaal trekken. De kerstman roept ondertussen: “ Ho – Ho – Ho” en luidt zo hard hij kan de
bel. Aan de overkant wisselen en een ander is nu kerstman en daar gaan we weer. Annuska en ik natuurlijk in het
kielzog om alles goed in de gaten te houden en de slee op het einde tegen te houden. De rendieren lopen en
trekken heel hard de slee voort. Wij hebben zo ook onze training gehad. Steeds wisselen van onderdeel.

Als volgende gaan we kerstboom versieren. In 3 groepen moeten ze in estafettevorm een kerstboom (dit is een
kind) aankleden. Als eerste de piek (muts), daarna 3 ballen, een slinger en een cadeautje voor onder de boom.
Hier wat “kerstbomen” om U een indruk te geven hoe dat eruit ziet. Geweldig toch? Van de andere spelletjes
hebben we helaas geen foto’s, we waren zelf ook druk in de weer.
Als afsluiting zaten we in een kring en ik vertelde een verhaal over een postbode die het heel druk had met
Kerstmis. Hij was kaarten aan het rondbrengen maar had niet in de gaten dat er een klein gaatje in zijn tas zat.
Hij verloor zo een heleboel kleine kaartjes die voor de kinderen bestemd waren. Nu kregen ze de opdracht hun
eigen kaartje te gaan zoeken uit de kaartjes die verspreid lagen door de zaal. Iedereen had die zo gevonden.
Ze kunnen allemaal hun eigen naam al lezen. Knap he!
Dan staan er al een heleboel vaders en moeders bij de deur en dan weet ik dat het al weer tijd is om te stoppen.
Jammer, het was net zo gezellig………
Ik wil iedereen langs deze weg, ook namens Annuska en Laura, een gelukkig, sportief en vooral een gezond 2016
toewensen.
Op naar de volgende alternatieve training. Carnaval !!!!!!!!!
Groetjes, Jeannie
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MARIAN ZIET SARAH!
22 december 2015!!
Marian ziet Sarah, Marian wordt 50 jaar!
Omdat Marian al jarenlang met de trainingen van de
BC-pupillen meehelpt, willen we dat natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Weken van te voren
hebben de kinderen daarom allemaal een kleurplaat
meegekregen, die ze mochten kleuren of versieren
voor Marian, zodat we daar een mooi boek van
konden maken.
De meeste kinderen hebben heel erg hun best
gedaan en er zijn veel kleurplaten ingeleverd.
Jammer genoeg was Anet er nog een paar kwijt
geraakt en dus hebben sommige kinderen zelfs een
nieuwe gekleurd.
Op de training voor haar verjaardag hebben we Marian verrast met een paar kadootjes en een mooi
kleurplatenboek, wat ze natuurlijk heel erg leuk vond. We hebben heel hard voor haar gezongen, want de
volumeknop op 50 is best hard. En wie jarig is mag trakteren, dus kregen de pupillen van Marian ook nog iets
lekkers en iets leuks om te knutselen. Marian nog van harte gefeliciteerd!
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Maandaanbie
een Stormax ding: Bij aankoop van
- kast gratis*
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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.

VERJAARDAGEN
JANUARI
1
2
3
3
8
9
10
10
12
15
18
19
20
22
23
28
29
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Ron Broere
Miriam van de Wiel
Davey van der List
Bert Tielen
Jos Verdaasdonk
Shem van Oers
Wim François
Rein Becht
Henk van Alphen
Andre van Slooten
Niels Lousberg
Kitty Thiele
Fre Borggreve
Tim Bijvoet
Marjolein de Vos
Simone Timmers
Edwin Otten

FEBRUARI
1
1
1
3
5
7
8
8
11
11
12
13
15
15
16
18
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27

Tijs Vermeulen
Sanne Koetsier
Joris Groeneveld
Lennart van der Kloot
Noortje van Dam
Yara Lousberg
Henk Kanters
Mirre van Wensen
Dennis François
Marco de Jong
Tom Kamman
Albert de Vos
Kawtar Hsaine
An van Slobbe - de Jong
Anny van der Made - van Turnhout
Louis Driesse
Juul Ardon
Luc Bijvoet
Nicky van Rijswijk
Nigel Groen
Jan Surewaard
Ton Kapitein
Simone Kapitein
Jasper Gijzen
Annelies Biemans
Natasja Poelenije
Liesbeth van Oers
Nova Rutchen
Klaas Smit
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