
INHOUDSOPGAVE DECEMBER 2009

1. Inhoudsopgave

2. Van de vice-voorzitter

3. Van de redactie – Diverse mededelingen

4. Van het trainersfront 1

5. Zilveren Jubilaris    

6. Stage in Spanje    

7. Hoekje Wandelvreugde 
     

8. Wandelagenda  
   

9. Huldiging van Nederlandse kampioenen 
   

10. Van het trainersfront -2   
  

13. Uitslag clubactie Loterij

14.  Reminder …… als we op reis gaan 

15.  Aflopen opstapgroep – Geknakt Sterretje

16.  Actie Jubileumcommissie 
  

17. Mutaties - Clubkleding 
 

18. Jarigen        

1



VAN DE VICE-VOORZITTER

Op woensdag 9 december kregen wij het bericht dat onze voorzitter Ryan Smits ‘s nachts een 
hartinfarct heeft gekregen en met spoed in het ziekenhuis is opgenomen. Na te zijn gedotterd en er 
een stent is geplaatst, ging het de volgende dag al een stuk beter. Toch zal Ryan waarschijnlijk nog 
enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven.

E.e.a. heeft natuurlijk gevolgen voor het reilen en zeilen in onze vereniging. Voorlopig zullen wij de 
lopende zaken zoals vergaderingen, bouwvergaderingen en het overleg met Gemeente Zevenbergen 
met onze andere bestuursleden moeten oplossen.

Mijn eerste taak is om het woordje van de voorzitter voor december op mij te nemen.
Allereerst een aantal zaken uit de bestuursvergadering van maandag 30 november j.l.
Bouw Knip. Marcel de Jager, de penningmeester van de op te richten Stichting, heeft een financieel 
voorstel aan het bestuur voorgelegd.
Een van de voorstellen is een contributie verhoging. Ook het bestuur kon zich vinden in een verhoging 
van de contributie. Onze specialist bij het bepalen van de factor van de verhoging is onze voorzitter. 
Aangezien wij hem nu niet lastig willen vallen, zal dit voorstel in het clubblad van januari worden 
geplaatst. 
Door vertraging van de bouwtekeningen zijn de offertes van de drie overgebleven aannemers pas 
deze week binnengekomen. Ook de Gemeente is nog niet begonnen met aanleg van de toegangsweg 
naar de bouwplaats. Wel zal dit jaar nog de financiële overdracht met de Gemeente plaatsvinden.
Om toch de voortgang niet te laten versloffen, hebben wij nu al een vergadering belegd voor de 
mensen die door Lex Verhoeven benaderd zijn om mee te helpen met het uitvoeren van de bouw.
Op maandag 18 januari 2010 om 20.00 uur verwachten wij iedereen die zich opgegeven heeft in “De 
KRISTAL” aan  de Lindonk in Zevenbergen.
Vrijdag 11 december hebben wij een afspraak met de voorzitter van de handbal Frits Koreman om het 
hele Knipgebeuren af te ronden.

Op dinsdag 15 december houdt de loperscommissie weer een glühweinavond in een sfeervolle 
accommodatie. 
31 december hebben we natuurlijk weer onze oliebollenloop.

En nog uw speciale aandacht voor onze eerste wedstrijd in het nieuwe jaar!
Doordat onze vaste zaal in de Borgh in Zevenbergen plotseling al aan anderen verhuurd was en wij 
daardoor ook te laat waren voor de zaal in Klundert, zijn wij uit moeten wijken naar: 
“De Parel Sports & Events, Princes Margriet straat 15 4793 CB in Fijnaart.
Zondag 10 januari 2010 hebben wij een A-B-C-pupillen wedstrijd, aanvang 10.30 uur. Programma: 
Meerkamp(40m-Hoog-Kogel/Bal-600 m)

Ook voor de A.L.V. is al een datum geprikt. Maandag 15 maart 2010 ook in “De KRISTAL” in 
Zevenbergen.

Dit is voorlopig mijn eerste bijdrage als vicevoorzitter en ik hoop/verwacht dat Ryan het januarinummer 
weer voor zijn rekening kan nemen.

Ruud van Leeuwen 
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VAN DE REDACTIE

Het wordt toch nog een redelijk gevuld ‘kerstnummer’.
De illustraties komen ‘uit de oude map’, omdat Carla er lekker even tussenuit is.
Jammer is dat de zgn. ‘doorgeef-rubrieken’ , zoals wandelschoentje en estafettestokje steeds een kort 
leven hebben. En misschien dat er in de kerstvakantie weer wat tekeningen of stukjes voor ‘het 
atletiekpotlood’ gemaakt kunnen worden??
Ook van het uit- en thuissecretariaat viel blijkbaar niets mee te delen
Wat er o.m. wel in staat: weer lekker wat leesvoer van onze secretaris. Frits heeft woord gehouden en 
deze keer op tijd iets aangeleverd ‘van het trainersfront’. En omdat ik het Marjolein toch ook vast 
gevraagd had, staan er nu twee stukjes in!
Verder een stukje uit Spanje, waar we -zoals toegezegd- nog meer van kunnen verwachten. Misschien 
in januari van de heren die nu daar op bezoek zijn?

Aangezien de korte tijd tussen inleveren van de kopij, het samenstellen / illustreren en het ‘draaien’, 
toch wel eens problemen oplevert, is besloten om voor 2010 hierin wat wijzigingen aan te brengen.
Het inleveren van de kopij vindt nu op maandag plaats; hierin wordt ook wat strikter de hand 
gehouden. Alles wat later aangeleverd wordt, kan niet meer in dat nummer geplaatste worden.
De draaidagen zijn op de maandag erna.

De volgende inlever – en draaidata staan voor 2010 gepland:
Inleveren Kopij  :   Draaien van  Knipsels:
18 januari 25-1         
15 februari 22-2 (mogelijk 23/2)   
22 maart 29-3     
19 april 26-4   
25 mei 31-5   
21 juni 28-6
Juli/aug niet.
30 augustus 6-9         
27 september 4-10        
1 november 8-11          
6 december 13-12

Dus inleveren van kopij voor het eerste nummer van 2010: maandag 18 januari.
(eerder mag natuurlijk ook altijd !!!!)
Zie het informatieblad voor E-mail en evt. huisadres.
Fijne feestdagen, namens de redactie
Betty Happel

DIVERSE MEDEDELINGEN

• De Indoor Pupillenmeerkamp zal plaats vinden in De Parel te Fijnaart.
Na afloop niet, zoals gebruikelijk, een nieuwjaarsreceptie. Wellicht dat we dat in 2011 weer oppakken 
als de nieuwe accommodatie in gebruik is genomen.

• Op 8 januari hoopt Jos Verdaasdonk, onze krasse loper en onderhoudsman, zijn 75ste 

verjaardag te vieren. Wil je hem een kaartje sturen? Ik heb zijn adres.

• Volgende bestuursvergadering is op: maandag 11 januari 2010

• Oproep aan alle commissies:
Voor februari de jaarverslagen inleveren bij de secretaris

• De ALV is op 15 maart 2010 in De Kristal aan de Lindonk te Zevenbergen
Aanvang 20.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd
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Angela Rindt
VAN HET TRAINERSFRONT -1

Is er al weer bijna een jaar voorbij!  Een zeer bewogen en druk jaar.
Het afgelopen jaar is er een begin gemaakt met het omhakken en snoeien van 
struiken en bomen en met het slopen van het clubgebouw. 
Er zijn diverse vergaderingen geweest om alles te plannen en te regelen om de 
bouw tot een succes te maken. 
Daarbij werd iedereen aan de drank gezet voor het goede doel:  r
ode of witte wijn of toch liever rosé. Lootjes van de Grote Club actie verkopen. 
Je kwam de poort niet uit voordat Annie je had aangesproken. 
Er is al een hoop gedaan en er moet nog een hoop gebeuren. Het is een grote, kale vlakte geworden 
en er moet een mooi gebouw neergezet worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen.

De clubkampioenschappen waren dit jaar weer een groot succes. Het was mooi weer en weer erg 
druk en zeer gezellig natuurlijk 
Er zijn dit jaar goede prestaties weggezet, denk maar aan de oudjes onder ons: de Masters werden 
derde in de finale!
Dan zijn er ook nog leden die al zo lang bij de Groene Ster zitten dat ze eervolle vermelding krijgen in 
het clubblad, met foto en interview. 
In dit kader had Anet in een interview verteld over het slapen in een smurfblauwe fiat. Ik sliep wel in de 
auto, maar niet alleen! Wie er dan bij me was? Ik zal zijn naam niet noemen, maar hij is pas papa 
geworden en heeft een broer die Dennis heet. 
Het afgelopen jaar heb ik natuurlijk de recreanten getraind. Het ledenaantal schommelt steeds, soms 
is het een hele kleine groep en dan ineens krijg ik er weer wat nieuwe leden bij. Op dit moment lijkt het 
wel een beetje een vrouwenclub te worden. Nieuwe, mannelijke aanmeldingen zijn altijd welkom en 
natuurlijk vrouwen net zo goed!
Dit jaar was ook een jaar waarin er ook wat minder leuke dingen zijn gebeurd. Zo hebben we in het 
afgelopen jaar enkele mensen in onze omgeving verloren. Daarnaast waren we natuurlijk allemaal 
bezorgd over wat de Mexicaanse griep zou kunnen aanrichten en werden we pasgeleden nog 
opgeschrikt door het bericht dat Ryan een hartinfarct heeft gehad. Je weet nooit wat het leven in petto 
heeft, dus geniet van elke dag die je gegeven is.

We gaan het jaar nog even gezellig en sportief afronden met de oliebollenloop op oudejaarsdag en 
dan starten we met 2010.
Vanaf deze plaats wil ik graag iedereen een gezond, sportief en gelukkig 2010 wensen!

Frits Verhoeven.
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ZILVEREN JUBILARIS RUUD VAN LEEUWEN

In december 1984 is Ruud van Leeuwen aangemeld als lid van onze club. Hij is geboren op 22 maart 
1946, dus op de leeftijd van 37 jaar kwam hij terecht bij de recreanten. Zijn vrouw Anke was al een 
aantal jaren bij de club. 
Ruud was niet alleen lid van de recreanten. Maar daarnaast heeft hij altijd al vele taken vervuld zoals; 
jurylid, Juco, lid van het OMNI-bestuur, lid van de activiteitencommissie en heeft al zitting in het 
bestuur vanaf 1990. Daarnaast regelt hij de hele A4daagse, geholpen door de vrijwilligers natuurlijk. In 
maart 2004 is hij tijdens de Algemene Ledenvergadering dan ook erelid van bestuur gemaakt. 
Ontzettend veel uren zijn er gaan zitten in het Omni-bestuur. Ook nog eens vele uren in het huidige 
bestuur, waar hij nu zitting heeft in de commissie voor het nieuw te bouwen clubgebouw om dat later 
te beheren binnen de beheercommissie. 

Ruud is een rustige, betrouwbare man binnen het bestuur. Iedere maand is hij erbij tijdens de vele 
uren vergaderen. Een enkele keer moet hij verstek laten gaan omdat hij dan met zijn vrouw op 
vakantie moet. Daar heeft hij toch zo’n hekel aan, ahum. Graag bezoeken ze de Griekse eilanden, 
Zuid-Afrika of het hoge noorden, op zoek naar elanden. Tussendoor een weekendje Veluwe met een 
heleboel mensen slaan ze ook niet over.
Ruud is meer de man van het regelen dan van het sporten, zeg maar. Hij kijkt wel graag sport en dan 
vooral voetbal. Thuis is de boel al in tweeën verdeeld: de ene helft is voor Sparta en de andere voor 
Feyenoord. Mag je twee keer raden waar het stel vandaan komt.
Ruud is ook een man die altijd denkt dat het wel goed komt: “maak je niet druk” is zijn motto.
 

Nog voor het oude clubgebouw, na de A4daagse van 2009, met links zijn vrouw en rechts zijn buurvrouw Jeanny van Kaam

Ik weet niet of veel mensen het weten, maar Ruud heeft vele talenten. In de vorige eeuw trad hij 
veelvuldig op als artiest in de befaamde playbackshow van Groene Ster en werd ook de presentator 
(voor Dennis) van deze show. Naast Anke en onze club heeft hij nog een liefde. Hoe kan het ook 
anders; het toneel. De Moerdijkse toneelverenging mag zich verheugen in zijn lidmaatschap. Daar 
mag hij ook wel eens de hoofdrol vertolken. Aangezien hij ook de PR verzorgt zien we ook foto’s 
verschijnen van hem in de krant.

Ruud gefeliciteerd met dit jubileum en we hopen je nog lang aan de bestuurstafel terug te vinden.

Angela Rindt
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STAGE IN SPANJE

Dinsdag 25 augustus, de geplande vertrekdag voor (weer) een lange reis naar Spanje. Dit keer alleen 
niet voor een ongeorganiseerde vakantie van 2 weken, maar voor 5 maanden luxe in een 
appartement. 

Op de ochtend van vertrek overheerst gelukkig de regen. Gelukkig inderdaad, want in de auto zonder 
airco is het geen pret met 30 graden. De reis voorloopt voorspoedig en na een kleine ruzie met 
HenkHenk zijn we aangekomen in het mooie Frankrijk, onze tussenstop. We sluiten ons aan bij de 
oude garde van de familie, die hier nog een aantal dagen doorbrengt. Na 2 dagen tot rust te zijn 
gekomen, hebben we onze weg vervolgd naar Terrassa, Spanje. 

Eenmaal aangekomen in Terrassa kon het inrichten van de kamers beginnen. Het appartement is 
gelegen op de 5e etage, wat een mooi uitzicht over de stad en bergen geeft. Het is een aantal jaar 
geleden gerenoveerd, waardoor er 3 kamers ontstaan zijn om te verhuren. Ik werd verrast op de grote 
van het appartement. Bij schatting is deze 5 meter breed en 8 meter lang, het bestaat uit een 
woonkamer, keuken, 2 badkamers, keuken, balkon en 4 slaapkamers.
Verder is het appartement uitgerust met airco en zelfs een vaatwasser!!!

Maandag 31 augustus: de officiële startdatum van de stage. Gelukkig beginnen de scholen in Spanje 
pas 7 september waardoor we nog een week vrij hebben. In die week hebben we mooi Terrassa en 
uiteraard Barcelona kunnen verkennen! Hierbij moest wel rekening gehouden worden met de ´´siësta´´ 
van de Spanjaarden. Bijna alles is dicht tussen 13:30 en 16:30. Verder is er uiteraard een bezoekje 
gebracht aan de atletiekbaan, welke gelegen is aan de andere kant van de stad. Na 3 km rijden en 
een lidmaatschap aangevraagd te hebben konden de trainingen beginnen.

Als we 7 september eindelijk naar de UPC universiteit kunnen, merken we dat ze hier nergens haast 
mee hebben. Een afspraak met onze begeleider om 14:00 uur wordt 15:30 uur, heel normaal hier 
schijnt. Gelukkig weten we ons in die 1,5 uur wel weer te vermaken met een bezoek aan het terras. 
Na een welkomstpraatje van de begeleider en een rondleiding door het gebouw kregen we ons eigen 
kantoor. Hier zullen we de komende 5,5 maand werken. Er wordt nog wel even duidelijk vermeld dat 
we op tijd onze rust/pauzes moeten nemen. Zelfs de werktijden mogen we zelf indelen, echt 
ongelofelijk!!!

Na een week blijken er nog 2 kaaskoppen hun stage te volgen op de UPC universiteit. Met hun 
hebben we het verkennen van Barcelona voortgezet, vooral in de weekenden. Het nachtleven in 
Barcelona is geweldig! Genoeg kroegen, bars en discotheken. Een kleine versnapering na het uitgaan 
is hier alleen niet te vinden, dit wordt dan toch wel gemist uit Nederland!

Voor de foto’s van onze uitstapjes en andere belevenissen hebben we een website gemaakt: 
www.stagespanje.tk. Hierop zijn we verder te volgen. Uiteraard komt er nog een vervolg op dit verhaal.

Ferdi Spronk.
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HOEKJE WANDELVREUGDE

Elke eerste weekend van september kijk ik samen met mijn broer weer uit naar de Airborne 
Wandeltocht in Oosterbeek.
Dit is het grootste eendaagse wandelfestijn in Nederland. 

Op zaterdag 5 september waren er 30.827 lopers begonnen aan deze hele mooie wandeltocht, die 
georganiseerd wordt door de Politie Sport Vereniging te Renkum. De organisatie is elk jaar weer 
perfect. Veel parkeergelegenheid dicht bij de start, voldoende bussen, de treinen zijn afgestemd op de 
starttijden (zelfs de intercity treinen stoppen op station Oosterbeek), meer dan voldoende rustplaatsen, 
verzorgers en EHBO’ers.
Je kunt starten op verschillende afstanden zoals 10 km, 15 km, 25 km en 40 km tussen 10.00 uur en 
13.30 uur (de 40 km starten eerder namelijk tussen 07.30 en 10.00 uur). 
Wij lopen elke keer de tocht van 25 km en die is al pittig genoeg. Ongetraind of ongeoefend aan de 25 
km beginnen geeft een grote kans op uitvallers en/of geblesseerden.

De 1e airborne wandeltocht werd georganiseerd op 6 september 1947, dus kort na de 2e wereldoorlog. 
De tocht heeft daar dan ook alles mee te maken. Het is een herdenking aan de luchtlandingstroepen, 
die hier in deze omgeving zijn geland in september 1944 tijdens operatie Market Garden, waarbij o.a. 
geprobeerd werd om de brug over de Rijn te bezetten. Zoals velen weten is deze operatie helaas op 
een mislukking uitgelopen.
Op de site www.airbornewandeltocht.nl kun je veel lezen over de routes en de geschiedenis over de 
airborne luchtlandingen. Tijdens de wandeltocht kom je langs veel markant punten waar je even kan 
opstoppen en rondkijken, daar is voldoende tijd voor. Daarnaast vind je er ook alle informatie over de 
tocht zelf, het parkeren, het reserveren of kopen van deelnameformulieren etc. Heb je de tocht 
eenmaal gelopen, dan wordt je daarna elk jaar persoonlijk uitgenodigd voor de volgende tocht.

Op 5 september 2009 zijn we om half acht vertrokken vanuit Zevenbergen met de auto richting station 
Ede-Wageningen en daarna met de trein naar Oosterbeek. De weersverwachting was niet bijster 
goed, maar viel in Oosterbeek niet tegen. Daarnaast loop je grote stukken van de route door prachtige 
bossen en heidevelden (Ginkelse Heide) Bij de start is het altijd een enorme drukte en de eerste 3 
kilometer loop je schuifelend door de straten van Oosterbeek, maar daarna begint het echte werk in 
een prachtige omgeving en ambiance. Militairen stoppen allemaal op bij het Airborne kerkhof om daar 
de laatste eer te bewijzen (dat is mooi om eens te zien en mee te maken). Daarna wordt de route 
vervolgd, menig klimmetje zit erin, magnifieke vergezichten, soms wat herinneringen aan de oorlog. 

We liepen de tocht voor de 12e keer, rusten altijd op onze vaste stekjes en komen altijd weer bekende 
gezichten tegen, niet zozeer van de Groene Ster, maar wel van veel andere wandelverenigingen. Het 
laatste stuk is het weer aardig heuvel-op lopen (De Grebbeberg) en dan kom je weer terug in 
Oosterbeek. 
Op het finishterrein halen we de versierselen weer op, luisteren naar de doedelzakkers en gaan dan 
weer richting station zo rond de klok van 4 uur. Meestal zijn rond 7 uur ’s avonds weer thuis.  Een 
mooie dag altijd waar we met een goed gevoel op terug kijken.

Voor een ieder die wil weten, de volgende airborne wandeltocht is op zaterdag 4 september 2010, dus 
noteer die dag in je agenda. Het is een wandeltocht die je absoluut een keer gelopen moeten hebben!

Met een sportieve wandelgroet, Graeme Reijnders      

7

http://www.airbornewandeltocht.nl/


WANDELAGENDA

ZONDAGMORGENTOCHTEN:

Datum nr. Route afstand Begeleider
20 dec 45 buizenweg 13 Fred
27 dec geen tocht, kerstvakantie

3 jan autotocht Jan
10 jan 32 bloemendaal 12 Graeme
17 jan 36 rust-roest 12 Martine
24 jan 47 noordhoek 13 Fred
31jan 21 klundertse weg 10 Arie

7 feb autotocht Jan
14 feb 33 klundert 12 Graeme
21 feb 34 pootweg 12 Martine
28 feb voorjaarstocht Groene Ster

UITTOCHTEN

19 dec 8e kersttocht wvs Olympus ' 69 Halsteren
zaterdag cafe De Roos, Dorpsstraat 68 Halsteren

afst 25, 20, 15, 10 en 5 kilometer
start: vanaf 9.00 uur

9 jan Pannenkoekentocht wvs Wandelende tak van Vivoo
zaterdag van Aert Bredestraat 2 Huybergen

22 en 15 km start 9.00 - 12.00
6 km start 9.00 - 14.00

24-jan Snerttocht De Losse Feeter
zondag Wipakker 6 Etten-Leur

30 km start 9.00 - 10.00
20 km start 9.00 - 11.00
10 km start 9.00 - 13.00

6-feb Winterserie wandeltocht WIEGO
zaterdag Clubgebouw Schuttershof, Viandenlaan 7 Breda

40 km start 9.00 - 10.00
25 km start 9.00 - 12.00
20, 15, 10 en 5 km start 9.30 - 14.00

28 feb Voorjaarstocht Groene Ster
zondag SGZ Lindonk 41 Zevenbergen

25 en 15 km start 9.00 - 10.00
10 km start 10.00 - 12.00
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HULDIGING VAN NEDERLANDSE KAMPIOENEN

Op 19 november zijn Teun Sweere en Anouk van Dis gehuldigd door het gemeentebestuur van 
Moerdijk. AV Groene Ster had deze kanjers aangemeld omdat zij een bijzondere prestatie hebben 
behaald. Onderstaand stukje is op mijn verzoek ingestuurd door Phily Brooimans de moeder van 
Anouk.
“Anouk heeft inderdaad op 24 oktober de wintertriatlon in Assen gewonnen in de categorie D14. Het 
NK was aan deze wedstrijd verbonden dus het Wilhelmus heeft geklonken.
Het ging over een wedstrijd van 5 km hardlopen, 25 km fietsen en 10 km schaatsen. Haar tijd was 
1.43.40.
In haar categorie was er maar één tegenstander die ze ruim heeft verslagen, maar ze was ook sneller 
dan de meiden van 16 en 17 jaar. Ze had niet echt een uitschieter in een van de onderdelen, maar 
was geconcentreerd bezig en had alles goed voorbereid.
Het is bij deze wedstrijd belangrijk dat je materiaal goed in orde is, dat je goed nadenkt over je kleding 
en drinken en dat de wissels goed gaan. En dat ging allemaal goed.”
 
Onderstaand stukje is op mijn verzoek ingestuurd door Maartje Aarts, moeder van Teun Sweere.
“De wintertriatlon (10 km lopen, 50 km fieten en 20 km schaatsen) was op 24 oktober in Assen. Teun 
heeft de volgende scores neergezet: lopen: 35.01.97, fietsen: 1.31.06,390 en schaatsen 37.17.435.
In de categorie H20 (de beloftes) is hij eerste geëindigd. Bij de 'over-all' werd hij 11e. 
Hij heeft nogal wat tijd verloren met het fietsen omdat hij een lekke band kreeg (en geweldige hulp van 
een supporter langs de weg) en een val maakte. Maar door het lopen en schaatsen bleef de schade 
beperkt.
Je kunt altijd nog kijken bij de uitslagen op www.wintertriathlonassen.nl”
 
In het gemeentehuis werd van iedere sporter, er waren er ruim 20, een filmpje vertoond van de sporter 
in actie. Daarbij hield wethouder Ada Grootenboer een praatje. Daarna mocht elke sporter over de 
rode loper zijn/haar bloemen en cadeau komen ophalen, onder luid applaus. Het filmpje van Anouk en 
Teun was opgenomen tijdens een loopje op De Knip met prominent aanwezig onze mooie containers. 
Maar ja daar kun je niet omheen maar de rest van De Knip kwam goed in beeld. Waar we ook niet 
omheen kunnen is het talent van deze jonge sporters. Bij deze nogmaals gefeliciteerd en veel succes 
en plezier in de toekomst met jullie sport; de triatlon.

Angela Rindt
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VAN HET TRAINERSFRONT -2

In mijn vorige beurt heb ik enkele gedichtjes en verzen geciteerd. Deze kwamen uit de dichtbundel van 
Theo Danes en Ivo de Wijs. Die dichtbundel bevat nog veel meer leuke ‘atletische verzen’ die ik jullie 
niet wil onthouden. Zo zie je maar dat atletiek een zeer veelzijdige sport is. 

Trainingsoffers
Met mijn disci en mijn kogels
Raak ik dikwijls vroege vogels

En ik heb al acht of negen
Reigers aan mijn speer geregen

U begrijpt: van dit geweld
Heb ik oom nog niks verteld

Ook bij ons op de baan zijn regelmatig grote groepen dieren te vinden. Afgelopen jaren zijn al kippen, 
konijnen, poezen en talloze vogels gesignaleerd. Toch is het bij mijn weten nog niemand gelukt een 
kip aan de speer te rijgen. Helaas gebeurt er toch af en toe een ongeluk, zoals in Rome bij de Golden 
league wedstrijd in juli 2007. Een speer werd buiten de sector gegooid en kwam in de rug van een 
verspringer die daar bezig was. Gelukkig gebeurd dit niet vaak en kunnen er toch nog grappige 
gedichtjes over geschreven worden: 

Speerwerpen
Oké, er was een fout gemaakt

Er was en toeschouwer geraakt
Maar zo verlekkerd en verkeerd
Als daar de pers op reageert… 

De eerst vraag was al meteen obsceen:
‘Pardon meneer, wat ging er door u heen?’ 

Sportbeleving
Een individuele sport

Is reuze eenzaam, dus sinds kort
Leid ik een schizofreen bestaan

Om mezelluf te verslaan

Voor de jeugd misschien een inspirerend stukje tekst? Je hoeft niet altijd de beste te zijn van iedereen 
die aan de wedstrijd mee doet. Als je een persoonlijk record springt, werpt of loopt mag je ook heel 
trots zijn op jezelf! 

Sportvoeding
Voor het vergroten van
mijn overwinningslijst
Kook ik een volle pan

Gebreselassierijst

Misschien dat het helpt. Ik raad vooral aan om veel te trainen en gewoon gezond te eten. 

Atletiek (mannen)
Dat ik niet Olympisch leef

Kreeg ik te beseffen
Toen ik eenzaam achterbleef

Bij het discusheffen

Atletiek (vrouwen)
Wat wordt er gesprongen, gesprint en gegooid!
Maar mijn oude wet luidt: de mooiste wint nooit

Mooie vrouwen op de baan ontgaan ook onze mannen niet toch? 
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110 meter Horden
Benauwend is zo’n sporterskamp

Geen seks, geen drank – het is een ramp
De laatste dag van het toernooi

Wordt het goddank weer wild en mooi
Dan gaan we met de hele sporttop

De horden over en de hort op

Geen drank? Dit vers gaat niet geheel op voor het trainingskamp van de A-, B-junioren en senioren 
van onze vereniging geloof ik… 

110 meter horden
Ik herinner me hoe Caroline Tensen

Eens naar fondsen zocht voor sport voor Kleine Mensen 
Op een filmpje – het was werkelijk bezopen
Waren Kleine mensen aan het hordelopen 
Ze zetten braaf hun beste beentjes voor 

En kropen onder alle horden door 

Deze is speciaal voor de hordespecialist van de damesploeg: Simone ;-) 
Het volgende gedichtje beschrijft heel mooi hoe menigeen zich voelt voor een 400 meter. 

400 meter
Wanneer ik op de starter zit te wachten 
Bekruipen mij diepzinnige gedachten 

400 meter – dat is één keer in het rond
Zodat je finisht waar je eigenlijk al stond 

Terwijl het startschot (kom, u volgt mij toch nog wel?)
Bij deze afstand identiek is met de bel

Maar… zou een loper op een lange réchte baan
(zoals bij roeien) niet veel sneller kunnen gaan?

Ik peins wat af en merk uiteindelijke geschrokken:
De concurrentie is al lang en breed vertrokken 

Kogelslingeren (mannen)
Zeven slachtoffers zowaar

Schedelbreuken, open wonden
Nee, de kogelslingeraar 

Had zijn draai nog niet gevonden 

Deze is dan speciaal voor Dennis. Het ondersteunende filmpje is bij hem zelf op te vragen. 

Wie weet waar ik komende tijd weer tegenaan loop. Als er nog grappige tekstjes te vinden zijn over 
atletiek zal ik ze zeker met jullie delen! 

Marjolein.

Volgende keer beginnen we weer vooraan het alfabet en mag John de spits voor 2010 afbijten (Red.)
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UITSLAG CLUBACTIE LOTERIJ 2009

Voor het eerst sinds een aantal jaren deden we weer mee aan 
de Grote Clubactie en wat ons betreft is het zeker een succes geworden.
We hebben met zijn allen maar liefst 616 loten verkocht, dat betekent dat we 
alles bij elkaar € 1478,40 netto voor de club verdiend hebben. 

Onze hartelijke dank voor jullie medewerking!!!!

Waar het bedrag precies aan besteed gaat worden is nog niet definitief besloten. 
Hieronder treffen jullie de trekkingsuitslag, kijk vooral of je wat gewonnen hebt, zou heel fijn zijn als er 
binnen de club mensen zijn die een prijs gewonnen hebben. Dat horen we dan graag

Onderstaand vindt u de winnende lotnummers van de loterij 2009. De trekking is verricht op 26 november 2009 door notaris 
J.A.H.G. van Tuijl. 

1e prijs: € 100.000,- belastingvrij
1710045

2e prijs: € 10.000,- belastingvrij
0615457

3e prijs: 16-daagse rondreis door Europa voor 2 personen t.w.v. € 2.500,-
2603758

4e-8e prijs: Een week met 4 personen in een luxe appartement van Emma Apartments in Zell am See t.w.v. € 1.500,-
0025926 0903141 1606667 3083144 3292937 

9e-11e prijs: 4-daagse citytrip naar een hoofdstad in Europa voor 2 personen t.w.v. € 750,-
1676504 3418392 3708795 

12e-21e prijs: Luxe kofferset van Gabol t.w.v. € 320,-
0127439 0161251 0636447 1345610 1349016
1495704 1541264 3113820 3242561 3268842

22e-31e prijs: WelnessClubs lidmaatschap van 3 maanden voor 2 personen t.w.v. € 300,-
0177065 0240371 0654360 0763175 0772543
0781319 0886194 2500777 2873776 3230339

32e-49e prijs: Arrangement bij Snowworld; hotelovernachting incl. ontbijt en 8 uur pistetoegang incl. materiaalhuur voor 2 
personen t.w.v. € 245,-
0159506 0168596 0170791 0596528 0830191
0940137 0981157 1289581 1393652 1442922
1728994 2505547 2733648 2950989 3192980
3240342 3371675 3589317

50e-74e prijs: 4 Entreekaarten Bobbejaanland t.w.v. € 124,-
0112829 0151999 0297607 0455732 0531651
0576486 0610994 0727094 0744953 0769536
0830665 1201803 1287421 1445040 1446651
1541485 1582115 1701943 2777821 2845020
3269622 3521699 3530530 3650701 3679193

75e-79e prijs: Masita sportkleding naar keuze t.w.v. € 100,-
1078076 1687528 2748315 3304015 3585966

80e-99e prijs: 4 Entreekaarten Madame Tussauds t.w.v. € 84,-
0124920 0291873 0308839 0370296 0460806
0466236 0543414 0686637 0713176 0834692
0856101 1359785 1483603 1560433 1565021
1581952 2636366 3073097 3405543 3446438

100e-109e prijs: 4 Entreekaarten Attractiepark Duinrell t.w.v. € 72,-
0235689 0241683 0574069 0860904 1059898
1107433 1710283 2521447 2912553 2941975

110e-134e prijs: 1 uur skiën incl. materiaal bij SnowWorld voor 2 personen t.w.v. € 59,-
0191692 0243286 0328050 0647194 0694200
0954342 0992259 1013257 1192161 1226663
1356954 1365707 1598211 1606464 2627920
2698919 2716187 2786557 2801624 2901813
2926971 3042420 3146016 3261158 3462145
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135e-144e prijs: Fonduen bij SnowWorld voor 2 personen t.w.v. € 47,-
0006532 0171707 0631223 0674319 1330489
1739630 2778657 2991621 3144037 3408719

8 extra prijzen: Canvas Campingholiday t.w.v. € 250,-
0212497 0411479 0437700 1075655 1239494
1460388 1583777 3575072

Prijzen op eindcijfers:

Laatste zes cijfers goed: € 450,- 667704 

Laatste vijf cijfers goed: € 400,- 55289

Laatste vier cijfers goed: Midweek- of 
weekendverblijf bij Landal GreenParks t.w.v. circa € 
350,- 

6079

Laatste twee cijfers goed: € 5,- 93

Prijzen innen

Lot via eenmalige machtiging
Als u uw lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, 
in geval van een geldprijs, op uw bankrekening.
Lot via contante betaling
Bewaar zelf een kopie van uw winnende lot. Stuur het originele lot, volledig ingevuld, naar: 
Nationale Grote Clubactie
Postbus 90100
5000 LA TILBURG
Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening.

Voor de loterij van de Grote Clubactie is op 28 januari 2009 een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie onder 
nummer C601/1062214.

Annie van Slobbe.

REMINDER !!!!   Als we op reis gaan……..

Beste leden,

In juni 2009 schreven we dit al eerder:
We herinneren jullie er nu nogmaals aan, zo met de wintersportperiode voor de boeg…..

Thomas Cook reizen heeft een nieuwe sponsoractie:
Als een lid van een vereniging bij hen een reis boekt, dan zal Thomas Cook voor elke boeking € 12,50 
overmaken op de rekening van Groene Ster. Dat kan een leuk bedrag worden op jaarbasis aan 
sponsorgeld. 
Groene Ster heeft zich ingeschreven voor deze actie, elke vereniging kan extra sponsorinkomsten 
namelijk goed gebruiken.

Wie vanaf nu een reis gaat boeken bij Thomas Cook Pelikaanreizen in Zevenbergen én daar aangeeft 
dat hij of zij lid is van de atletiekvereniging Groene Ster, zorgt er mede voor dat er extra geld in de 
clubkas komt.

Dus vakantiegangers…….. als je gaat boeken, denk er alsjeblieft aan: doorgeven dat je lid bent.

Bij voorbaat onze dank hiervoor en als je gaat…….fijne vakantie.

An van Slobbe
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AFLOPEN OPSTAPGROEP -  12-12-2009

Drie maanden geleden zijn we met een groep van ongeveer 30 man gestart met als einddoel de 5 
kilometer te kunnen lopen. Het is deze keer geen makkelijke cursus geweest, want de weergoden 
waren ons niet goed gezind. Menige keren op maandag en zaterdagmorgen is het tijdens de training 
niet droog gebleven. 

De eerste weken zijn we gestart met het lopen van stukjes van 100 en 200 meter. Dit gaf voor veel 
lopers al problemen en er werd dan ook na afloop van de eerste trainingen gezegd dat ze de 5 
kilometer nooit gingen halen.
Naar mate de afstanden langer werden en de conditie beter zag je steeds meer mensen plezier krijgen 
in het lopen. 
Een week voor het examen hebben we een generale repetitie gehouden en toen bleek dat het lopen 
van 5 kilometer geen probleem op moet leveren
Door het slechte weer, hun werk, een blessure, ook door een zwangerschap en onbekende oorzaak 
zijn enkele lopers helaas vroegtijdig afgehaakt. 
Omdat deze loop ook meetelde voor het kanjerklassement stond er zaterdagmorgen ook een flink 
aantal mensen van onze lopersgroep klaar om samen met de opstapgroep de 5 kilometer te lopen 
De lopers van de opstapgroep werd een startnummer opgespeld en na een laatste peptalk van de 
trainer was iedereen er klaar voor.
Bij de finish was de klok weggezet en was een fotograaf aanwezig om de alle lopers met hun eindtijd 
op de foto te zetten. 
Iedereen van de opstapgroep heeft deze 5 kilometer zonder problemen uitgelopen en de laatste loper 
die over de finish kwam werd onder begeleiding en luid applaus door de rest van de groep ontvangen 
Na afloop werd er op de baan nog een bak koffie gedronken en werd iedereen van de opstapgroep 
gefeliciteerd door de trainer en geëerd met een medaille.

Rest mij alleen nog iedereen te feliciteren met deze prestatie en ik hoop dat iedereen het plezier in het 
hardlopen heeft ontdekt en wellicht lid wil worden van onze vereniging.
De foto’s zijn al doorgestuurd en staan wellicht al op onze site avgroenester.nl  onder lopers 
Deze site is nog niet helemaal klaar, maar is al wel uitgebreid met een prikbord waarop iedereen een 
berichtje kwijt kan.

Ton Kapitein

GEKNAKT STERRETJE

Ryan Smits, onze voorzitter etc. is herstellende 
van een hartinfarct. 
Hij is gedotterd op 9 december en heeft een 
stent geplaatst gekregen. 
Hij zal rust in acht moeten nemen.
Wij wensen Ryan een goed herstel toe en 
de hele familie sterkte.
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ACTIE  JUBILEUMCOMMISSIE  .  

Zoals jullie ongetwijfeld weten, bestaat onze clubje volgend jaar veertig jaar.
Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, is er een jubileumcommissie opgericht waar wij deel van 
uit maken.
An en ik hebben een idee geopperd om wijn te gaan verkopen en de opbrengst komt ten goede aan 
het jubileumfeest en naar wij hopen de opening van ons nieuw clubgebouw. 
De wijnen zijn een héél jaar te koop bij ons.
Hebt U een feestje, straks met Kerst of gewoon voor de gezelligheid en U heeft een wijntje nodig, 
denk dan aan ons. 

An v. Slobbe en Jeannie Tielen.
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MUTATIES  

Aanmeldingen
Daniel Tolenaars Annendal 63 Mini Pupil
Sebastiaan Stoop De Knip 94 A pupil
Cassidy Vrolijk Noordeloosstraat 9 A pupil
Lois de Vries Grote Waard 3 D junior
Joshua van Gog Flierstraat 110 Lage Zwaluwe B junior
Marielle Lousberg Zeestraat 141 Lopers
Freek Roza De Meeren 79 Lopers
Rina van Oosten v. Strijenstraat 46 Recreanten
Monique Martens Langenoordstraat 99 Recreanten

Afmeldingen:
Stan van Leeuwen B pupil
Serkan Karadis C junior
Maarten van Geffen A junioren
Laurens Kalman Senioren
Laurens Schampers Senioren
Hans van Unen Donateur
Corne Ewijk Lopers
Dieter van Hassent Lopers

Mutaties (onderstreping = mutatie)
Mirthe Gulden Julianaplantsoen 28, 4761 BT  Zevenbergen
Joyce van der Steen Keizersdijk 99, 4941 GD  Raamsdonkveer

CLUBKLEDING            CLUBKLEDING            CLUBKLEDING            CLUBKLEDING  

Speel je competitie of neem je deel aan wedstrijden, dan is het verplicht het clubtenue te dragen. 
Daarnaast vinden we een goede uitstraling van de club belangrijk.

Met het nieuwe clubtenue dat in 2009 is geïntroduceerd, komen we als vereniging goed voor de dag. 
En om je outfit helemaal spetterend te maken, is een bijpassend trainingspak leverbaar.

Voor al uw vragen over clubkleding kunt u terecht bij Jeanny van Kaam.
Zij is het aanspreekpunt voor onze clubkleding. Telefoonnummer: 326427

Item                                       Euro  Item                                       Euro  
Top 23,00 Tight kort 15,00
Singlet 23,00 Tight middel 17,50
Shirt 34,00 Tight lang 20,00
Trainingspak 45,00 Vlinderbroekje 23,00

Short (losvallend) 15,00
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JARIGEN

 DECEMBBER     JANUARI
1 Thomas Pistorius 2 Rob Langeweg
3 Keltoum Azoum 3 Davey van der List
3 Monique Otten 3 Bert Tielen
3 Leo van Dijk 3 Cas van Sprundel
5 Erik Slobben 7 Laurena Laros
6 Swen van Geel 8 Jos Verdaasdonk
7 Amber Alofsen 8 Ruud van Leest
7 George Muns 9 Shem van Oers
8 Aimee Peeters 9 Lisanne Govers
8 Carla Francois - van t Hof 9 Rick van Ginneken
9 Wouter van Verseveld 10 Wim Francois

10 Sam van Hulten 10 Henry van Benten
11 Esther Cramer 12 Henk van Alphen
12 Bart Maris 13 Tiny Vos
12 Leo Stok 14 Colette van der Burgt
12 Wouter Nelemans 14 Niels Ooijen
12 Sjak van Oers 20 Jan Klaverdijk
13 Ed den Broeder 22 Joke Kalis
13 Joani Kannekens 23 Marjolein de Vos
14 Frank Braams 25 Kees Bavelaar
15 Raymond Schoonen 26 Erica Damen
16 Arianne van Dorst 27 Mirthe Gulden
17 Jan Franken 28 Andre van Sprundel
17 Regina van Beijnen 28 Simone Timmers
19 Kim Holling 28 Peter van Beijnen
20 Greame Reijnders 29 Edwin Otten
22 Fleur Braaksma 30 Lois de Vries
22 Marian Roest
23 Joshua van Gog
23 Marielle Lousberg
24 Leonard Wennekers
25 Moniek van Berkel
25 Dide Schoones
26 Ryan Smits
26 Thomas Hooyer
28 Kees de Geus
29 Mariette Kapitein
30 Cees Machielsen
30 Jan Kremers

ADV
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