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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     8,45  
Mini-pupillen     8,45
ABC-pupillen    9,00    7,50
CD-junioren  10,60  13,25
AB-junioren  14,30  13,25
Senioren / Masters  14,30  21,25
Recreanten  10,60 
Lopers   10,60  21,25
Gastleden       8,45  
Donateurs    2,70

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:
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
Stein van Kuik  C-junioren           06-51488097
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
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 

JURYNIEUWSBRIEF 

 
De afgelopen periode hebben we op onze accommodatie alweer een aantal wedstrijden georganiseerd en voordat 
de zomervakantie aanbreekt zijn er nog een aantal leuke evenementen in het vooruitzicht. 
Alweer even geleden hadden we op woensdag 21 april weer het jaarlijkse schoolatletiek toernooi wat onder een 
heerlijk zonnetje prima is verlopen. Iets frisser, maar nog altijd met redelijk goed weer was op onze baan zaterdag 
23 april de 1e ronde van de CD-junioren competitie. Maar 1 dag later hadden de mannen- en damesploeg van AV 
Groene Ster in Waalwijk minder geluk. Op een gegeven moment was de baan helemaal bedekt met een flinke laag 
hagelstenen. Maar de bikkels hebben de wedstrijd wel gewoon afgewerkt natuurlijk!  
 
Misschien is het u al opgevallen op de baan of heeft u al een paar keer een stukje in de krant gelezen, maar op 
dinsdagmiddag is er inmiddels een fanatieke ploeg Nordic wandelaars bezig. Onder begeleiding van een trainster 
leren zij in 6 lessen de grondbeginselen van Nordic wandelen. Iedereen kan daarna, als men enthousiast is voor 
deze sport, dit met dezelfde goede begeleiding bij onze vereniging blijven beoefenen. Ook is er gelegenheid om na 
afloop even bij te kletsen in de kantine. 
 
Dan is er natuurlijk weer de jaarlijkse avondvierdaagse waarbij de opkomst zoals alle jaren weer erg groot zal zijn. 
De eerste avond is op 31 mei en de vierde en laatste avond op 3 juni. 2 dagen later organiseert onze vereniging de 
2e ronde van de Masterscompetitie. Onze mannen moeten aan de bak want ze staan nu 11e over-all wat nog net 
een plaatsje in de finale betekent. 
 
Op woensdag 15 juni wordt er dan voor de klatjes en de mini’s weer een leuke middag georganiseerd en het 
jaarlijks terugkerend tentenkamp voor de pupillen staat voor 15 juli op de kalender. Dan wat verder weg, maar 
direct na de zomervakantie, doen we weer mee met het Nazomerfestival op 3 en 4 september. 
 
Iedereen nog veel plezier en succes met de diverse activiteiten tot aan de zomervakantie! 
 
Namens het bestuur, 
Kees Otten 
 

Kopij voor de laatste Knipsels die voor de zomervakantie verschijnt, kan uiterlijk ZONDAG 10 juli worden 
aangeleverd via knipsels@avgroenester.nl 
 
 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
15-06-2016  Activiteitenmiddag Mini’s en Klatjes De Knip - Zevenbergen 
15-07-2016  Tentenkamp Pupillen De Knip - Zevenbergen 
03/04-09-2016  Nazomerfestival  Centrum - Zevenbergen 
 
 

De nieuwste jurynieuwsbrief kunt u op internet bekijken via; bit.ly/1TO7Knv 
De volgende jurynieuwsbrief verschijnt op 29 juni 2016. 
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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



 

CLUBKLEDING 

TOEGANGSKAARTEN PRETPARKEN 

  
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 

  
Aanbieding!   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        prijs clubtrui*   meerprijs voornaam op achterzijde 
Heren/Dames en Dames ladyfit S t/m XXL  € 20,00   € 1,00 
Kinderen maat 3 t/m 11**   € 17,50   € 1,00 
kinderen maat 12 t/m 15**    € 18,00   € 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! 
 

Via de Grote Clubactie heeft AV Groene Ster een aantal folders met kortingsbonnen gekregen. Met deze bonnen 
ontvang je het 2e ticket gratis bij de volgende deelnemende attractieparken; 
 

- Bobbejaanland t/m 30 juni 2016, bij aankoop van een volwassen ticket tegen reguliere entreeprijs. 
- Duinrell vanaf 25 maart 2016 t/m oktober 2016 voor het attractiepark inclusief onbeperkt Tikibad. 
- Slagharen, in combinatie met 1 volbetalende persoon t/m 1 juli 2016. 

 
Ook staat er een kortingsbon van Masita op, waarmee je o.a. een tassenpakket t.w.v. € 57,50 nu voor € 27,50 kunt 
kopen. Of een wedstrijdvoetbal t.w.v. € 70,- nu voor € 19,95. Kijk op www.masita.com/groteclubactie voor meer 
coole aanbiedingen. 
 
Als je interesse hebt in zo’n folder met kortingsbonnen, stuur dan even een mail naar knipsels@avgroenester.nl 
 
Maximaal 2 folders per gezin. 
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UITSLAGEN 1E PUPILLENCOMPETITIE 
. 
Bij S.V. Diomedon zaterdag 14 mei in Steenbergen. 
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ACTIE  
LEGE PLASTIC 

STATIEGELDFLESSEN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De maand juni staat bij AV Groene Ster weer in het 
teken van het verzamelen van lege PLASTIC 
statiegeldflessen! Hiermee hopen we een leuk 
bedrag voor onze vereniging bij elkaar te brengen! 
Het is de bedoeling dat alle leden zo veel mogelijk 
lege plastic statiegeldflessen meenemen naar de 
Knip.  
 
De Klatjes, mini-pupillen en de ABC-pupillen kunnen 
iedere vrijdag in de maand juni vóór hun training de 
flessen inleveren. De flessen worden bij deze 
categorieën per kind geteld, want de drie kinderen 
die de meeste flessen inleveren zullen hiervoor aan 
het einde van de actie beloond worden!  
 
Voor de overige leden hangt er een zak in het 
materiaalhok waarin zij hun lege flessen kunnen 
deponeren. 
 
Op vrijdag 1 juli maken we de prijswinnaars en het 
totaalbedrag van deze actie bekend! 
 
Jullie doen toch allemaal weer mee?!  
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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!



 

COMPETITIE CD-JUNIOREN 23 APRIL  

TIJD VOOR NIEUWE HARDLOOPSCHOENEN  
 
Wist je dat hardloopschoenen gemiddeld tussen de 1.000 en 1.200 kilometer meegaan?  Oftewel: als je gemiddeld 
twintig kilometer per week loopt, is dat al na een jaar. Ook als je de schoenen weinig of nooit gebruikt neemt de 
demping af. Door vocht, luchtinwerking en temperatuurverschillen wordt het materiaal in de schokdempende 
tussenzool hard of soms heel sponzig. De demping neemt aanzienlijk af waardoor je meer kans op blessures hebt.  
Iets wat je als hardloper absoluut wilt voorkomen.  
  
Je ziet niet altijd aan je schoenen of ze aan vervanging toe zijn. Veel lopers denken 
dat de schoen vervangen moet worden als de zool versleten is, maar dat klopt niet. 
Trek je schoenen dus gewoon even aan en voel de stabiliteit en de flexibiliteit. Als je 
er niet zeker van bent of je nog door kunt lopen op je schoenen, ga je gewoon even 
bij Runnersworld langs voor een gratis keuring. Ze checken jouw loopstijl en 
adviseren je over het beste moment voor vervanging. Natuurlijk zeggen ze het ook 
gewoon als je er nog veilig mee door kunt lopen.  
 
Meer weten over de status van je hardloopschoenen?  
Ga langs bij Runnersworld Dordrecht of Breda (zie advertentie voorin in Knipsels 
voor de adressen). 
 
 
 
 
 

 
De weersvoorspellingen waren niet daverend voor deze zaterdag in april. Toch bleek dat de zon er ‘s-morgens nog 
wel door wilde komen. Omdat ook onze accommodatie er (zoals gewoonlijk) pico bello bij lag kon het gaan 
gebeuren. Wat zult U zich afvragen. Nou dan houdt U het een en ander niet goed bij, want het is al lang bekend 
dat de eerste CD-junioren competitie wedstrijd in Zevenbergen gehouden zou worden. Ook onze atleten kwamen 
op tijd naar de baan om hun prestatie weg te zetten. Hoewel atletiek natuurlijk een individuele wedstrijdsport is,               
is dit 3 x per jaar niet het geval. Namelijk met de deelname aan de competitie. Helaas hebben we als AV Groene 
Ster dan nog niet de beschikbaarheid om de ploegen geheel compleet aan de start te laten verschijnen, maar het 
is wel een team prestatie die weggezet moet worden. Voor alle loopnummers mogen er namelijk drie atleten aan 
de start verschijnen waarvan de beste twee in de scorelijst tellen. Dit wetende doet misschien een aantal atleten 
beslissen om volgende keer toch mee te doen aan de nog komende twee wedstijden. Hierdoor immers lijkt het 
(voor een leek) dat de atleten van AV Groene Ster die wel meedoen niet zo best zouden zijn, omdat in de 
clubscores zij dan in de onderste regionen komen. Dit wil ik hierbij dus zeker tegenspreken. 
 
Zonder iemand tekort te doen, want iedereen heeft goed gepresteerd en zijn uiterste best gedaan, hier de 
opmerkelijkste prestaties van die dag: 
Jos Aardoom 100m 14.03; Davey van der List hoog 1.35m; Janne de Jager 60m  9,35 sec en 1.30m hoog;  Bente 
van Geel kogel 8,31m; Marit Nuis 80m 12.28 sec.; Nicky van Rijswijk 1.25m hoog; Nina Keukelaar 60m 9,74 sec; 
Niels van der Kloot 1000m 3.42,41 min; Cas Overzier  80m 12,49 sec. 
 
Ook vermeldingswaard is de estafette van de jongens C die eerst net als vorige jaar misging, maar daarna prima 
werd overgedaan. Het teamgevoel bij de ploegen die haast wel compleet waren was fantastisch en hoopvol kijken 
we dan ook al uit naar de wedstrijd in Terneuzen op 21 mei. Ouders en vrijwilligers die er waren en geholpen 
hebben wil ik hierbij ook nog bedanken voor de leuke wedstrijd die we met aardig lekker weer hebben mogen 
organiseren.  
 
Laura en Bert. 
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COMPETITIE CD-JUNIOREN 21 MEI  
 
In eerste instantie is altijd de reactie, Terneuzen zover weg!! En natuurlijk kan ook niet gezegd worden dat het 
naast de deur ligt maar eigenlijk betreft het alleen de reis, want de wedstrijd duurt overal immers net zolang.                    
’s-Morgens na eerst uitgeslapen te hebben waren we bijna allemaal op tijd op de Knip om te vertrekken. Gelukkig 
had ik wat tijdruimte genomen (ervaring leert). Na een vlotte reis kwamen we mooi op tijd in Terneuzen aan. Het 
weer was prachtig en er kon zeker gepresteerd gaan worden. Omdat we helaas geen ploeg compleet hadden, er 
waren 4 ploegen van 3 atleten, konden we geen estafette lopen. Volgende keer beter! Hierdoor waren we 
aanwezig voor de persoonlijke records. Nou en die sneuvelden hoor, bij bosjes. Het mooie is dan te zien en te 
horen dat er bij onze atleten genoten wordt als ook iemand anders uit de groep een persoonlijk record kan noteren. 
Mij is beloofd dit schriftelijk te gaan doen want sommigen wisten eigenlijk niet helemaal of het nou wel of niet het 
geval was. En hiervoor ga je natuurlijk. De hoogte punten van de strijd zijn: 
 

Jos Aardoom JJC Hoog 1,40m 

Nina Keukelaar MJD Hoog 1,35m 

Jos Aardoom JJC 150m 21,47sec 

Janne de Jager MJD 60m 9,32sec 

Jos Aardoom JJC Ver 4,13m 

Bente van Geel MJD Kogel 8,42m 

Janne de Jager MJD Hoog 1,25m 

Renske Engelen MJC Hoog 1,25m 

Niels van der Kloot JJD 1000m 3:41,73min 

Nina Keukelaar MJD 60m 9,81sec 

 
De andere uitslagen staan op atletiek.nu en zeker ook het bekijken waard!!!! Doen dus. 
Bij thuiskomst, de reis was vlot want er is dan ineens veel meer te bespreken, kon zeker de conclusie getrokken 
worden dat degene die thuis gebleven waren een leuke sportieve en succesvolle dag hadden gemist. Nog één 
kans te gaan namelijk 25 juni bij Spado in Bergen op Zoom. Wees er op tijd bij om je op te geven! 
 
Bert 
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VAN HET TRAINERSFRONT  

OPBRENGST RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

 
Het is altijd weer lastig om te bedenken waar je het als trainer over zal hebben in het stukje trainersfront. Ik wil het 
stukje wel schrijven vanuit een trainers standpunt anders hadden we het een andere titel moeten geven . 
Om de atleten die we training geven zo goed mogelijk te laten trainen zijn er allerlei middelen. Denk daarbij aan 
loopschema’s, materialen, schoeisel etc. Daarnaast is het dan de taak van de trainer om dit zo goed mogelijk over 
te brengen aan de atleet (en dan richt ik mij even op techniektraining) zodat hij/zij weet wat ze moet doen. Als je 
een “goede” trainer (lees natuurlijk ook trainster) bent kan je met de juiste aanwijzingen de desbetreffende atleet 
goed uitleggen wat er veranderd “moet” worden. 
 
Nu zijn niet alle trainers hier even goed in, maar zijn het vooral de meeste atleten die niet goed begrijpen wat ze 
verkeerd doen of wat ze moeten veranderen in hun uitvoering/techniek. En daar wil ik het nu kort over hebben. 
Veel atleten weten soms niet precies hoe ze zelf iets uitvoeren. Dan kan je jezelf voorstellen dat het bij een 
aanwijzing van de trainer nog lastiger wordt om de uitvoering aan te passen. Je hebt immers geen goed beeld               
(in je hoofd) hoe je je eigen lichaam beweegt tijdens de uitvoering. Nu denk ik dat het met de huidige mobieltjes 
met camera’s (die iedereen altijd bij zich heeft) er een hoop feedback (terugkoppeling) naar de atleet gegeven kan 
(en moet?) worden. De atleet ziet zichzelf bewegen en wordt zich hier ook bewuster van. Hij/zij krijgt een betere 
oriëntatie van de positie van zijn/haar lichaam in de ruimte wat het aanleren van nieuwe technieken makkelijker 
maakt. Ik denk dat we hier in de toekomst veel meer mee moeten doen op trainingen. Daarnaast kan je als atleet 
ook thuis de beelden terugkijken zodat je de techniek/ beweging nog beter uit je hoofd kunt leren waardoor je nog 
beter gaat presteren.  
 
Dus krijg je een bepaalde techniek niet goed onder de knie, of weet je niet precies wat je verkeerd doet tijdens een 
sprong/worp o.i.d.? Pak je camera (of iemand anders) en laat jezelf filmen tijdens de uitvoering; wellicht kan je zo 
veel sneller progressie boeken met je techniek! 
 
Succes! 
Justin François 
    De volgende die een stukje mag schrijven is Marian Roest. 
 
 
 

 
 
De Rabobank Clubkas Campagne heeft ook dit jaar weer 
veel geld opgeleverd voor onze vereniging!  
 
Sjors de jong van de Rabobank kwam op 17 mei j.l. een 
cheque overhandigen met hierop het bedrag van maar liefst 
€ 667,24. 
 
We willen dan ook iedereen heel erg bedanken die op onze 
club gestemd heeft!  
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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.



 

ATLETIEK DÉ ZOMERSPORT DIE JE MOET DOEN! 

 
Zondagochtend 24 april 2016. Na een roerige periode om de dames en herenteams wederom aangemeld te 
krijgen staan we klaar om naar Waalwijk af te reizen voor de eerste competitiewedstrijd. De weersvoorspelling was 
niet geweldig, maar het leek niet anders te worden dan de dag ervoor. (CD wedstrijd in Zevenbergen). Zouden we 
de partytent nog meenemen? Want het kon gaan regenen en daar hebben ze geen overdekte tribune. Samen met 
Ruud nog even gezocht naar de tent in het clubgebouw, maar die stond hoogst waarschijnlijk in de technische 
ruimte en daar konden we niet in. Geen nood, want zo erg zag het er nou ook weer niet uit. In Waalwijk 
aangekomen scheen het zonnetje en werd er al vlot lekker ingelopen voor de eerste onderdelen. Bijna op tijd, want 
gezien het tijdschema zou het vandaag wel op de minuut geregeld gaan worden, begon de wedstrijd. Fijn ook voor 
onze atleten dat er meerdere toeschouwers (Jurgen en Annet) waren meegegaan. De lucht betrok achter ons,  
maar we keken liever naar de baan voor ons. De hordenummers startten en het ging prima. Ook hoog werd door 
Noortje aangevangen en Ruud had juist een sprong gemaakt bij het hink stap springen. En toen gebeurde het; 
hagelsteentjes kletterden op ons neer en snel de paraplu opgestoken. Het resultaat is op de foto te zien en niet 
eventjes, nee zeker 30 minuten bleef de accommodatie er winters wit bij liggen. 24 april 2016!!!! De temperatuur 
was zo laag dat de sneeuw niet smolt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ploegleiders werden bij elkaar geroepen, de wedstrijd werd 30 minuten uitgesteld en dan zou er bekeken 
worden hoe verder. De aanlopen werden geveegd. Sneeuw(ijs)mannetje gemaakt en wachten op betere tijden. En 
inderdaad na ongeveer 45 minuten konden we weer verder. De temperatuur liep zelfs al weer op naar 8 graden!!! 
De 800m werd gestart en Wouter wist ondanks een hagelbuitje onderweg toch nog een leuke tijd weg te zetten. 
Rik liep dan zijn 800m even in een flauw zonnetje. Maar mist in zo’n geval toch wel een extra “jasje” maar wat dan 
zijn loopvermogen weer in de weg zou zitten. Ruud had intussen ook de hagel onder zijn spikes vandaan gehaald 
en toch nog enkele driesprongen weten weg te zetten. Na een paar starts van de 100m konden die helaas niet 
worden voortgezet want de tijdsregistratie werkte niet naar behoren. Dus maar “even” wachten. Inlopen en warm 
zijn is uiterst van belang roep ik als trainer altijd anders loop je blessures op. En nu????!!!  De temperatuur liep 
weliswaar al op naar 9 graden en de wind viel mee als je op de juiste plaats ging staan. Het programma was 
intussen uitgelopen met 1 uur en 40 minuten. Eigenlijk wist toen al niemand meer hoe laat hij zijn betreffende 
onderdeel moest doen. Wanneer je dacht dat het tijd zou gaan worden moest je maar gaan en anders deed je het 
maar twee of drie keer over. De groepen bij kogelstoten en discuswerpen waren enorm groot, zodat een fijne 
opvolging van pogingen eigenlijk ook niet kon, gelukkig hadden ze wel elektronische meting. Het weer bleef af en 
aan met soms een aangenaam zonnetje maar dan weer neerslag. Margot zou toch wel graag haar laatste pont 
halen in Den Helder maar geen stress en er werd al overnachting aangeboden.  
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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



 

MUTATIES 

Tot overmaat van ramp lag op een gegeven moment alles weer stil, want er was een stroomstoring in de helft van 
Waalwijk. Gelukkig in de helft, maar wel bij ons @#$%^%$#@ toch is gedeelde smart halve smart. Zodoende  
kregen we immers onze verdiende rust. Ook “onze” Fred (Lodder) werd als speaker met een megafoon aan zijn zij 
het veld op gestuurd om iedereen op de hoogte te stellen. De 200m zou met behulp van laptops worden geklokt en 
de estafettes mochten handmatig opgenomen worden. Dus zou de wedstrijd afgemaakt worden. Met behoorlijk wat 
kou en niet daverende prestaties togen zowel publiek als atleten na zessen ( “mooi op tijd”??!!) naar de warme hap 
en een warme douche of bad. De partytent zal nog wel in de technische ruimte staan, in elk geval heel en droog 
gebleven. Zie de uitslagen van de “wedstrijd” op atletiek.nu Op naar betere tijden: competitiewedstrijd nr. 2 op 29 
mei in Delft. 
 
Gegroet, Bert 
 
 
 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Arne Vos Klatje 
 

Joas van Emden B-junior 
Noa Clement Klatje 

 
Raymond Schoonen Loper 

Tim Farla Mini-Pupil 
 

Marlie de Wit Loper 
Dion van Run D-junior 

 
Corinne Stuyts Loper 

Just Goossens C-junior 
   Stijn Goossens B-junior 
   Matthi Goossens Loper 
   Jack Sweere Loper 
   

     OVERIG 
    Natasja Poelenije Donateur 

   Chantal Wagemakers Donateur 
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VERJAARDAGEN 
 

 
JUNI 

  
JULI 

     1 Ooijen, Isa 
 

1 Kovel, Anouk de 
3 Versteden, Arna 

 
3 Otten, Kees 

4 Beije, Natasja 
 

3 Tielen, Jeannie 
5 Dijk, Valentijn van 

 
4 Tilborgh, Tara 

5 Ven, Margot van der 
 

4 Strootman, Rick 
6 Schouwenaars, Jessica 

 
5 Nuis, Marit 

9 Roffel, Evert 
 

6 Huysman, Gert 
11 Knook, Joost 

 
7 Leeuwen, Anke van 

11 Grashoff, Marjolein 
 

7 Vos, Arne 
11 Kremers, Sofie 

 
8 Smits, Carla 

14 Alofsen, Hester 
 

8 Wevers, Jan 
15 Keijer, Rob 

 
8 Dijk, Anneke van 

16 Jacobs, Wouter 
 

8 Noordermeer, Gijs 
16 Kauffeld, Guido 

 
9 Broos, Anneke 

16 François, Kay 
 

10 Run, Dion van 
17 Hooydonk, Anet van 

 
11 Jacobs, Piet 

17 Becht, Isa 
 

13 Langeweg, Nerena 
17 Wagemakers, Jaap 

 
13 Rot, Liesbeth de 

18 Wijs, Annuska de 
 

14 Beije, Ton 
19 Meijers, Kevin 

 
15 Buurstede, Ton 

19 Sliedregt, Eli van 
 

17 François, Jelle 
 

20 Alphen, Ad van 
 

17 Meijers, Colin 
22 El Kihel, Imrane 

 
18 Overzier, Cas 

25 Hooijdonk, Andre van 
 

19 Strootman, Tom 
25 Nijenhuis, Hubear 

 
22 Aardoom, Jos 

26 Webb, Nicki 
 

25 Derks, Rik 
26 Neef, Seline de 

 
26 Verdaas, Wouter 

27 Holling, Jurgen 
 

28 Broekhoven, Anniek van 
28 Wassenaar, Thijs van 

 
31 Raamsdonk, Paul van 

28 Boom, Marleen van den 
 

31 Witkamp, Jules 
29 Clarijs, Arno 

   29 Goossens, Just 
 

  30 Nuijten, Paul 
   30 Witkamp, Gwyner 
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Campagneweg 14E 4761 RM Zevenbergen
0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl

www.orbit4allmoerdijk.nl
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Nieuw bij Orbit4all Moerdijk:
Textielbedrukking

Vraag naar onze mogelijkheden




