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 VAN DE VOORZITTER 

 
Er zijn heel veel positieve reacties binnengekomen op de nieuwe vormgeving van ons clubblad. 
Iedereen is vol lof over de nieuwe mogelijkheden die het nieuwe clubblad biedt. We verwachten 
dan ook dat het voor leden een stimulans is om eerder een leuk stukje te schrijven.  
Een kort verslag van een wedstrijd of een leuk verhaal over het kamp, een training, een neven 
activiteit of wat dan ook. Dit hebben we de laatste tijd toch wel moeten missen, hoor.  
Ook zijn er veel leden die door hebben gegeven het jammer te vinden dat we het vanaf nu 
zonder de fantastische tekeningetjes van Carla François moeten doen.  
Maar iedereen vindt de nieuwe aanpak super. 

 
De afgelopen maand heeft het bestuur zich vooral bezig gehouden met de voorbereiding op de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) en natuurlijk met ons nieuwe clubgebouw waarvan de voltooiing nu toch wel heel hard op de 
eindstreep afspurt.  
Alle commissies hebben hun stukjes voor het jaarverslag over 2010 keurig ingeleverd bij de secretaris en ik heb 
mijn algemene stukje als laatste toegevoegd. Indien iemand interesse heeft om het jaarverslag in te zien, dan kan 
dit verslag worden aangevraagd bij onze secretaris Angela Rindt. 
De inrichtingscommissie is natuurlijk ook druk bezig met de voorbereidingen. Vorige week hebben zij hun ideeën 
doorgenomen met een binnenhuisarchitecte. Want we willen natuurlijk dat alles keurig op elkaar wordt afgestemd. 
Deze professionele aanpak geeft veel vertrouwen in het eindresultaat. 
 
Omdat ik sinds begin december overdag niet meer een kijkje kan gaan nemen op de Knip om de vorderingen van 
de bouw te volgen, ben ik aangewezen op de weekenden en af en toe loop ik ook op een doordeweekse avond 
even naar de Knip. Elke avond is er wel wat te doen op het veld, maar woensdagavond is toch wel mijn favoriete 
avond geworden om even een kijkje te komen nemen. Sinds een paar weken is er namelijk van 18:30 tot 19:30 uur 
een extra training ingelast voor de CD-junioren die een leuke, pittige en serieuze training willen hebben.  
Omdat de zondagochtend training niet zo‟n succes was, hebben de trainers de koppen bij elkaar gestoken en zijn 
met dit experiment begonnen. Het is een grandioos succes. De training wordt heel goed bezocht en omdat de 
trainers rouleren staat er elke week een ander duo voor de groep. De CD‟s die komen, zijn laaiend enthousiast en 
bloed fanatiek. En hierdoor zijn de trainers ook super gemotiveerd om er iets moois van te maken.  
Dat beloofd wat voor de competitiewedstrijden dit jaar!  
 
Vorige week vrijdag, 11 februari, zijn onze kampioenen gehuldigd in het gemeentehuis. Dennis François werd 
samen met Ricardo Buinsters gehuldigd. Het was voor Dennis extra feestelijk, want hij was die dag nog jarig ook. 
Jammer genoeg had Teun Sweere een belangrijke wedstrijd in Sittard, anders hadden we 3 kampioenen gehad die 
Groene Ster in de spotlights zouden zetten. 
 
De komende weken worden volgens mij de drukste Groene Ster weken in de wintermaanden ooit.  
Aanstaand weekend zijn er een paar atleten die meedoen aan de Nederlandse Kampioenschappen voor studenten 
en een dag later gaan de masters in Apeldoorn aan de gang. Daarna hebben we maandagavond de 
bestuursvergadering van februari en dan komt de maand maart. 
We beginnen met carnaval. Het weekend daarna zijn de clubkampioenschappen cross op de Oude Stort aan de 
Dikkendijk. Op maandag de 14e hebben we dan de ALV in de Kristal. In deze week is de 1e oplevering van het 
gebouw. Het 3e weekend van maart zijn de indoor clubkampioenschappen. Een week later gaan de AB-junioren en 
senioren op kamp. Natuurlijk sluiten we maart af met de bestuursvergadering op maandag de 28e.  
Op vrijdag 1 april staat de 2e oplevering gepland. En op deze dag vertrekken de pupillen en CD-junioren naar Loon 
op Zand voor hun jaarlijkse trainingskamp. 
 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is het voor mij een relatief rustig Groene Ster weekendje geweest.  
Maar in Apeldoorn had Justin François zijn allerlaatste meerkamp als senior afgewerkt op het Nederlands 
Kampioenschap Meerkamp voor senioren. Alhoewel, de aller allerlaatste wedstrijd (ook een meerkamp) als senior 
is op zondag 21 maart de clubkampioenschappen indoor, want een dag later wordt hij master.  
Maar onze meerkamp is geen officiële 7-kamp. 
Justin werd in Apeldoorn 9e. Hij is zich nu al aan het voorbereiden op een aanval op het Nederlandse record  
10-kamp bij de masters. Zijn prestaties in Apeldoorn waren een mooie graadmeter. Van de 7 onderdelen,  
zou hij 6 clubrecords bij de masters 35+ hebben verbeterd. Met zijn 4,10m. op polsstok behaalde hij nog wel een 
evenaring bij de mannen. De prestatiecurve is goed, als hij nu nog heel weet te blijven, zal dat Nederlandse record 
er zeker aangaan! 
 
Ryan Smits 
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 VAN DE REDACTIE 

 
Het eerste nieuwe clubblad viel gelukkig goed in de smaak en ik heb dan ook een hoop positieve reacties mogen 
ontvangen, waardoor ik met veel enthousiasme aan de slag ben gegaan met deze uitgave. Er zijn gelukkig leuke 
stukjes ingestuurd en we hebben een nieuwe rubriek die jullie terug kunnen vinden op pagina  9.  
Kopij voor de volgende Knipsels graag aanleveren voor/op 28 maart! 
 
Namens de redactie, 
Hester Alofsen 
 
 

 
 
Speel je competitie of neem je deel aan wedstrijden, 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.  
Zij is te bereiken via telefoonnummer 0168-326427. 
  
Hieronder een overzicht van de prijzen; 
Artikel Prijs 

 
Artikel Prijs 

Top 23,00 Euro    Tight kort 15,00 Euro 

Singlet 23,00 Euro 
 

Tight middel 17,50 Euro 
Shirt 34,00 Euro 

 
Tight lang 20,00 Euro 

Trainingspak 45,00 Euro 
 

Vlinderbroekje 23,00 Euro 

   
Short (los vallend) 15,00 Euro 

 
 
 

 
Op maandag 28 maart starten we weer met een beginnerscursus recreatief hardlopen! 
Omdat het voorjaar er aankomt en veel mensen weer zin krijgen om wat sportiefs te gaan doen organiseren we 
weer een beginnerscursus voor recreatieve hardlopers. 
De cursus is geschikt voor mannen en vrouwen van 18 tot 80 jaar. Tijdens deze drie maanden durende cursus 
wordt u onder begeleiding van een hardlooptrainer geleerd om op een verantwoorde manier uw conditie op te 
bouwen en hard te lopen. De cursus wordt na 3 maanden afgesloten met een testloop van 5 kilometer. 
Heeft u interesse, dan bent u op maandagavond 28 maart om 20.30 uur van harte welkom bij de Atletiekbaan van 
Atletiekvereniging Groene Ster gelegen aan de Knip te Zevenbergen. Deze avond wordt gestart met een lichte 
training en tussendoor wordt er uitleg gegeven over de zaken die bij blessurevrij hardlopen belangrijk zijn,  
zoals schoenen, kleding en het opbouwen van de conditie. Ook de mensen die al lid zijn (geweest) van de 
lopersgroep maar die vanwege blessures, zwangerschappen o.i.d. een tijd uit de roulatie zijn geweest en weer 
opnieuw willen beginnen met lopen worden uitgenodigd om weer mee te doen. 
Omdat het waarschijnlijk nog enkele weken duurt voordat het nieuwe clubgebouw klaar is, zijn er de eerste weken 
helaas geen kleedruimtes beschikbaar. 
Er wordt niet alleen op maandagavond getraind, er is er ook op zaterdagmorgen om 09.00 uur een training 
gepland. Voor diegenen die niet op zaterdagmorgen kunnen komen proberen we een andere oplossing te vinden 
De kosten bedragen € 30,- voor de gehele cursus. 
Omdat we graag willen weten hoeveel lopers we kunnen verwachten verzoeken wij u zich van tevoren aan te 
melden bij  loperscomm@avgroenester.nl  
  
Aanvang iedere maandag om 20.30 uur, einde ongeveer 21.30 uur. 
 
 
 

CLUBKLEDING 

BEGINNERSCURSUS RECREATIEF HARDLOPEN 
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 BIKKELCROSS 30 JANUARI ROOSENDAAL 
 
Zondag 30 januari was alweer de 4e cross van de ARWB-crosscompetitie. Om 09.15 stonden er al een aantal kids 
op de Knip en om 09.30 konden we vertrekken. Bente, Daniël, Mirre, Ymke, Rik, Veerle, Jelle, Sven en Karlijn 
gingen met de hele groep mee. Nerena, Wislet, Siem en Bart zijn later gekomen. 
 
Om 10.00 gingen we toch maar met z‟n allen inlopen. Ook al hoefden de ouderen niet te lopen, ze gingen toch 
maar mee om warm te blijven. Na het parcours verkend te hebben, stond Bente als eerste aan de start te bibberen 
van de kou. Voor alle pupillen stond er 1km. op het programma. Dat betekende 1 grote blauwe ronde met 
behoorlijk wat heuvels en 1 hele diepe kuil. Bente moest niet te hard van start gaan, want dat had ze de andere 
crossjes wel gedaan vertelde ze me. Bente liep een mooie race en eindigde als 11e. 
Na Bente Stond Daniël aan de start op het startschot te wachten en hij is uiteindelijk 7e geworden. 
 
Na Daniël stonden Ymke en Mirre aan de start. Elke vereniging heeft een eigen vak, maar die meiden moesten 
zich er echt tussen proppen. Mirre haar vader stond naast de start om haar dochter vast te leggen op camera. 
Ymke eindigde op een welverdiende 3e plaats en mocht daarna meteen haar medaille ophalen op het podium. 
Mirre eindige netjes als 19e. 
 
Na deze 2 meiden stond Jelle al klaar met een warme muts op en zijn voetbalschoenen aan.  
De groepen werden steeds groter en was het bij Jelle al duwen bij de start.  Jelle eindigde als 9e. 
 
Toen stonden er 2 meiden van de A-pupillen klaar; 
Veerle en Nerena. Zij hadden het behoorlijk koud 
aan de start. Renden al enkele keren op en neer om 
maar warm te blijven. Veerle eindigde als 12e en 
Nerena als 25ste. 
Sven en Rik stonden ook alweer aan de start als 
bikkels van de A-pupillen jongens. Een nog grotere 
groep, waardoor ze helaas niet vooraan kwamen te 
staan. Met een lekkere warme muts en 
handschoenen aan liepen zij  de km. ook heel goed 
en eindigde Rik als 14e en Sven als 32ste. 
 
De bikkel van mijn en Marjolein haar groep die er 
altijd als enigste meisje is, Karlijn, was er wederom 
bij met heel het gezin. De andere meiden wisten al 
snel het startvak van Groene Ster in te pikken. Toch 
wist ik Karlijn naar voren te trekken om vooraan te 
komen, maar als iedereen het pistool al aan ziet komen staan ze elkaar al goed aan de kant te duwen.  
Karlijn wist goed de fietser voor te blijven en eindigde vermoeid maar voldaan als 27ste. 
 
Na Karlijn stonden Siem en Wislet klaar.  
Siem heeft de laatste tijd ademhalingsproblemen, 
dus heb ik gezellig met hem meegelopen.  
Na goed warm te lopen en wat tips te geven om zo 
ontspannen mogelijk te lopen stonden deze jongens 
ook klaar tussen een hele grote groep. 
Na 1 ronde zei Siem “Ik ga hem gewoon uitlopen 
hoor, dat lukt me wel!” Goed zo Siem, zo hoort het. 
Na hobbeltje op en hobbeltje af finishte Wislet als 
31ste en Siem als 44ste.  
Zelf was ik helemaal kapot. Had veel te veel kleren 
aan gehouden en Siem liep toch wel heel hard, 
ondanks zijn ademhalingsproblemen. 
Als laatste junior stond Bart aan de start tussen al 
die grote jongens. Wat is dat verschil groot zeg 
tussen 1e en 2e jaars. Bart had zelf even ingelopen 
en zich klaargemaakt voor de start, zodat ik nog even uit kon rusten van mijn 2km. Bart liep de 3km. heel goed en 
eindigde als 17e. Voor prachtige foto‟s moeten jullie even op www.atletiekaktiefotos.nl kijken!  
De foto‟s die ik gemaakt heb, zullen op www.avgroenester.nl te vinden zijn. 
 
Jenny Pope 
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess
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Hé, ga je mee op trainingskamp??? 
We vertrekken vrijdag 1 april 2011 (dit is geen grap) 

 
Hoi Atleten (en ouders natuurlijk), 
 
Het trainingskamp komt eraan!!!!  Dat belooft in 2011 weer een spannend gebeuren te worden met heel 
veel activiteiten. Natuurlijk moet je dat toch eens meegemaakt hebben! De trainers gaan mee en een 
echte keukenploeg die er voor zorgt dat jullie niet omkomen van de honger.  
De stapelbedden staan gereed in de Kampeerboerderij "Land van Kleef" te Loon op Zand. 
 
Hieronder volgen enkele bijzonderheden : 
 
Kampleider  Ruud Jacobs, Hazeldonksezandweg 31 te Zevenbergen 
    tel.nr. 0168 – 329594 en mobiel 06-12142878 
 
Kampadres  Kampeerboerderij "Land van Kleef" 
   Land van Kleef 6, 5175 BT Loon op Zand, Tel. 0416 - 361 272 
 
Aankomst   1 april 2011 tussen 18.30-19.00 uur op de kampeerboerderij  
 
Kampgeld  € 40,00  per deelnemer 
    
Bagagelijst  * Dekbed of slaapzak, kussen, pyjama, ondergoed 

    * Onderlaken (=verplicht) 
  * Handdoek en Toiletartikelen 
  * Kleding: o.a. warme trui, regenjack, extra lange broek, warme jas 
  * Voor koukleumen handschoenen en een muts 
  * Sportschoenen, laarzen en sokken 
  * Pet 
  * Groot plat bord, mok en bestek  
  * Spelletje(s), eventueel een leesboek 
  * GEEN volle tas snoep maar een snoepje en een chipsje mag best mee 

    * Een uitstekend humeur!!! 
 
       NB Het is handig alle artikelen goed te merken!!! 
 

Wij verzoeken u het kampgeld tegelijk met het inschrijfformulier in te leveren bij  
Ruud Jacobs, Hazeldonksezandweg 31 te Zevenbergen, uiterlijk 13 maart 2011.  
 
Via e-mail is niet mogelijk. Bij afmelding kan helaas geen restitutie worden gegeven i.v.m. reeds 
gemaakte kosten. Indien u nog vragen of ideeën heeft, kunt u bij de kampleider, trainer of leden van het 
bestuur terecht. Wij hopen dat het dit jaar weer een onvergetelijk kamp zal worden; in ieder geval veel 
plezier toegewenst! 
  
Namens de kampleiding en het bestuur 
Angela Rindt (secretaris) 
 

TRAININGSKAMP ABC-PUPILLEN EN CD-JUNIOREN 
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INSCHRIJFFORMULIER TRAININGSKAMP 

 
1, 2 en 3 april 2011 

 
 
Naam: _________________________________________________________________ 
 
Adres:  _________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer ___________________________________________________________ 
 
Categorie  _____________________  Geboortedatum  ____________________ 
 
Ziektekostenverzekering plus nummer    ___________________________________________ 
 
Gaat mee op kamp, het kampgeld van € 40,00 is bijgesloten 
 
Ondertekening ouder/verzorger     ________________________________________________ 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wilt u de volgende vragen aub beantwoorden: 

 
1. Wij zijn tijdens het kampweekend te bereiken op: 
 
 Huisadres / ander adres  _________________________________________________ 
 
 Telefoonnummer / mobiel _________________________________________________ 
 
2.  Mijn kind gebruikt medicijnen   JA / NEE 
 
3.  Mijn kind heeft bijzonderheden wat eten betreft: ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Let op :  
 

Als dit formulier nà 13 maart 2011 wordt ingeleverd,  
is deelname aan het kamp in principe niet meer mogelijk. 
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In deze rubriek interviewen we de eigenaar van een bedrijf die onze vereniging sponsort. 
Hierdoor leren we het bedrijf dat onze vereniging een warm hart toedraagt beter kennen. 
Deze eerste keer is het de beurt aan De 3 Musketiers uit Zevenbergen en wij hebben hiervoor gesproken met de 
eigenaar William van de Kasteele. 
 
Waar staat De 3 Musketiers voor? 
De 3 Musketiers is een 3 in 1 partycentrum met een huiselijke sfeer!  
Met 6 bowlingbanen, een à la carte restaurant en een feestzaal is het een perfecte locatie voor een brede 
doelgroep. Voor een uurtje bowlen, een kinderfeestje, vergaderingen, lekker eten of voor een feest ben je bij ons 
aan het juiste adres.  
 
Hoe kwam je op het idee om een horecabedrijf te starten? 
Wij zijn al weer de derde generatie van mijn familie die zich bezig houdt met de horeca en ik ben er dus van jongs 
af aan mee opgegroeid. Het is me zeg maar met de paplepel ingegeven. 
 
Wanneer zijn jullie begonnen? 
Samen met mijn vrouw Jolein zijn we in 2000 begonnen aan de Hazeldonksezandweg en we hebben dus onlangs 
ons 10-jarig jubileum gevierd! 
  
Hebben jullie nog toekomstplannen? 
De zaken gaan goed, maar vernieuwen blijft natuurlijk noodzakelijk en de kwaliteit moet gehandhaafd blijven. 
Momenteel zijn er wel plannen om het terras uit te breiden in verband met het rookverbod. 
 
Wat voor band heb je met AV Groene Ster? 
Ik heb niet echt een speciale band met AV Groene Ster, maar ik vind het gewoon belangrijk om verenigingen te 
steunen en ik maak hierin dan ook geen onderscheid. 
 
Beoefen je zelf ook een sport? 
Naast het werk en tijd voor het gezin blijft er niet veel vrije tijd meer over om te sporten. 
Maar ik ben gek op tuinieren, skiën en lekker wandelen met de hond en dat zorgt ook voor de nodige beweging. 
 
Heb je nog iets nieuws te melden? 
Niet echt iets nieuws, maar wel iets leuks voor de kinderen. Iedere eerste zondag van de maand kan je bij ons van 
11.00 uur tot 14.00 uur gezellig brunchen en de kinderen van 3 t/m 12 jaar mogen dan tot 13.00 uur gratis bowlen! 
 
Namens de sponsorcommissie, willen wij William bedanken voor zijn tijd en zijn bijdrage aan onze vereniging! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPONSOR AAN HET WOORD 
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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 

 Caesartherapie 

 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” 

Wilt u ook adverteren 
in ons clubblad?

Vraag naar onze voordelige
tarieven via

knipsels@avgroenester.nl

Noordhaven 110, 4761 DC Zevenbergen
Tel. 0168-327632

Noordhaven 114, 4761 DC Zevenbergen
Tel. 0168 - 327400

VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen

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

www.vanloonjuweliers.nl
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HALLO  HALLO wat gaat het snel, zo is het ‟t eind van het baanseizoen, zo sta je van de oliebollenlopers te 
genieten en zo is het over enkele weken het begin van het nieuwe baanseizoen. 
Dat betekent overigens wel dat dit de periode van trainen is om er klaar voor te zijn.  
Zo is de zondagochtend training weer opgestart en is iedereen vanaf de D-junioren welkom om zijn of haar conditie 
op het hoogste peil te brengen. Het is om de competitieploegen op peil te krijgen, zodat deze echt mee kunnen 
strijden op  landelijk niveau.  Onder begeleiding van wat oudere atleten kunnen de jongeren ook hun licht opsteken 
bij de technische onderdelen. Wel is van belang dat iedereen in de gelegenheid blijft om zijn training af te werken. 
Ook zal duidelijk zijn dat onder “barre” weersomstandigheden niet alle onderdelen gedaan zullen worden.  
Wel hoop ik op een groot aantal deelnemers. Dit zal zijn voor de periode tot en met april. De diverse 
competitieploegen zijn immers al ingeschreven en het is de bedoeling dat deze ook werkelijk meedoen. 
Maar de basis moet zijn jullie eigen trainingen op woensdag en vrijdag. 
Hou ook allen de wedstrijden in het oog en plan alvast je zekere wedstrijden. Daarvoor heb je als hulpmiddel  de 
websites van haast alle verenigingen, zodat je daar de wedstrijden en de onderdelen al vaak kunt zien.  
Plan zeker voor in de regio. Voor vragen zal je trainer zeker klaar staan. 
Nog leuker is het als je samen al een opzet maakt en afspreekt wat je doet, waar en wie er voor vervoer zorgt. 
Natuurlijk hebben we ook de twee kampweekenden, die staan gepland in deze komende weken.  
Prachtig, wat gebeurt er veel in onze club. Maar als hoofdtrainer zou ik wel graag zien dat iedereen voorzichtig is 
met zijn lichaam want een blessure is snel opgelopen en het seizoen is al weer voorbij voordat je herstelt bent. 
Voorbeelden uit het verleden (het is dus al eens gebeurd)  zal ik niet noemen want betreffende personen schamen 
zich daar achteraf toch ook wel een beetje voor.   
De planning,  zeker voor het seniorenkamp zie ik vele malen liever in het najaar. Ook dan kan het nog prachtig 
weer zijn. Misschien dat voordat het volgende kamp komt,  het dus iets meer dan een jaar kan duren.  
Wel blijft het de verantwoordelijkheid van de organisatoren van het kamp. 
Tot slot wil ik graag nog een anekdote vertellen, omdat die de komende jaren (hopelijk) niet meer voor zal komen 
als de bouw klaar is. 
Trainer komt bij het hek aan de Knip om training te geven.  Tot zijn verbazing zitten er twee sloten op,  een loos 
aan de ketting , maar ook een “nieuw”  vreemd slot. Deze zit wel echt aan de ketting dus hij kan er niet in omdat hij 
hier geen sleutel van heeft. Omdat het nog lang geen tijd is snel naar de voorzitter want die weet altijd raad en 
heeft natuurlijk die sleutel. Helaas wist hij van niets en de trainer kreeg een hamer mee om het slot dan maar te 
“slopen”.  Dit lukte niet, uiteraard. Omdat goede raad duur is dan maar het hekkie “wat” forceren en dubbel 
vouwen. We konden er door/onderdoor/overheen.  De training kon beginnen. Even later horen we dat er gezaagd 
en geslagen werd aan de poort: zou er ingebroken worden?  Nee, het was de voorzitter zelf die het probleem even 
kwam klaren. Maar helaas zijn poging mocht niet baten. Hij zag wel dat er getraind werd en ging weer. 
Weer even later horen we dat er met een slijpmachine werd “ingebroken” Dit moest wel een buitenstaander zijn. 
Niets was minder waar, het was Dennis die wat horden nodig had om zijn training in de Borgh te kunnen geven.  
Wel is er nog naar Ton Kapitein gebeld of dat allemaal wel goed ging aan het hek bij de Knip of dat ze beter de 
politie moesten bellen. Het kwam allemaal goed. Wel ziet u dat trainer zijn soms ook sport op zich is.   
De eerste trainer was trouwens ondergetekende. 
 
Bert                                       
 

 
De voorbereidingen voor de 4-daagse zijn alweer volop aan de gang. De inschrijving is alweer geopend en op de 
dag dat ik dit stukje schrijf zijn er alweer 23.000 aanmeldingen! Hieruit blijkt dat er weer een grote belangstelling is 
voor de 4-daagse. Het zal mij niet verwonderen als het weer op een loting uitdraait, voor diegenen die in de  
2de periode mogen inschrijven. Dat wordt dan weer een spannende tijd voor de leden die aan de loting moeten 
deelnemen. Dit jaar hebben we best veel leden die van een eventuele loting afhankelijk zijn.  
Het betreft hier mensen die voor het eerst deelnemen of na een paar jaar afwezigheid weer gaan deelnemen. 
Ik heb alweer contact gelegd met Harry Peters, de man die ons verblijf verzorgd in het Montesori College. 
Ook ben ik al bezig om het vervoer naar en het vervoer tijdens de 4-daagse te regelen. Op onze zondagmorgen 
tochten komen we ook steeds meer wandelaars tegen die aan het trainen zijn voor de 4-daagse . 
Ook onze uittochten zijn afgestemd op de trainingsopbouw voor Nijmegen . 
We hebben gelukkig weer wat nieuwe leden mogen begroeten en voor deze mensen is het zeker belangrijk om 
voldoende te trainen. Men moet niet denken, dat doe ik wel eventjes! Het is zeer zeker een inspanning waar je 
goed op voorbereid moet zijn. Maar ik ben er van overtuigd dat het allemaal gemotiveerde personen zijn en mocht 
je onderweg in een dip geraken, dan zijn de andere leden ervoor om je daar doorheen te helpen . 
 
Arie de Wit 
 

WANDELVREUGDE 

VAN HET TRAINERSFRONT 
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ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 

06 maart   autotocht   Fred 
13 maart 39 Molenweg 12 Martine 
20 maart 37 Mooye Keene 12 Arie 
27 maart 45 Buizenweg 13 Fred 
03 april   autotocht   Arie 
10 april 61 Niervaart 15 Anneke 
17 april 47 Noordhoek 13 Linda 
24 april 32 Bloemendaal 12 Martine 

     DINSDAGAVOND TOCHTEN 
  Datum nr. Route afstand Begeleider 

05 april 7 Dikke Dijk 5 Martine 
12 april 6 Industrieweg 5 Anneke 
19 april 10 De Biggelaer 6 Anneke 
26 april 13 De Kok 8 Martine 
 
 
UITTOCHTEN 

 zondag 20 maart Gertrudistocht, wvs De Wandelende Krabben 

 
„t Bergse VMBO, Nobellaan 25, Bergen op Zoom 

 
40 en 25 km: start 8.00-10.00 

 
18 km:           start 8.00-12.00 

 
12 en 6 km:   start 8.00-14.00 

  zaterdag 26 maart Kees Knappers Boswandeltochten, Thor Roosendaal 

 
Camping de Posthoorn, Pierestraat 16, Rucphen 

 
40 en 30 km: start 8.00-9.00 

 
25 en 20 km: start 8.15- 11.00 

 
10 en 6 km:   start 8.30-13.00 

  zondag 10 april atv Scorpio aprilwandeltocht 

 
clubgebouw atv Scorpio, Wilhelminakanaal Zuid 78, Oosterhout 

 
25 km:           start 8.00-10.00 

 
15 en 10 km: start 8.00-11.00 

 
  

  zaterdag 23 april Lentetocht, wsv W.I.K. 

 
kantine Atledo Sportpark, Hertog Janstraat 41, Dongen 

 
50 km:           start 7.00-8.00 

 
40 en 30 km: start 7.30-9.00 

 
20 km:           start 8.00-10.00 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

WANDELAGENDA 
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 HULDIGING DENNIS FRANÇOIS GEMEENTE MOERDIJK 

Hoi Allemaal, 
 
Afgelopen vrijdag 11 februari 2011 zijn Ricardo en ik gehuldigd door de gemeente Moerdijk, omdat we in 2010 
Nederlands kampioen zijn geworden (Teun en Philly zijn vorig jaar ook Nederlands kampioen geworden, maar 
konden er helaas niet bij zijn). Ter voorbereiding hierop werd mij door de gemeente gevraagd te omschrijven hoe 
het kampioenschap behaald werd en hoe de omstandigheden waren geweest. Onderstaand stuk heb ik bij hen 
ingeleverd en het leek me ook wel een aardig stukje voor in het clubblad… 
 
 
 
Carnaval 2010 was voor mij een andere carnaval dan andere jaren. Op carnavalszondag deed ik namelijk mee aan 
de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek voor mannen boven de 35 jaar. De voorbereidingen hiervoor 
waren al gestart in augustus 2009 door 15 kilo af te vallen en aansluitend heb ik de hele winter nagenoeg elke 
werkdag ’s morgens vroeg (rond 6:00 uur) een rondje door Zevenbergen gerend.  Dit alles naast de normale 
atletiektrainingen in de avonduren. Het moge duidelijk zijn dat ik er dus weinig voor voelde om deze hele 
voorbereiding om zeep te helpen door met de eerste 2 carnavalsdagen helemaal los te gaan.  
Echter, als carnavals-liefhebber kon ik me er niet toe zetten om thuis te blijven, maar met flink wat spa rood en het 
wat vroeger naar huis gaan dan gebruikelijk, stond ik zondagmorgen vroeg toch topfit klaar om naar de 
indooratletiekbaan in Apeldoorn af te reizen. 

 
Samen met enkele clubgenoten en supporters 
arriveerden we ruim op tijd en kon na een goede 
warming-up de wedstrijd beginnen.  
Het eerste onderdeel was hink-stap-sprong. 
Hoewel de concurrentie op dit onderdeel niet al 
te groot was lukte het me toch om een 
persoonlijk beste prestatie neer te zetten.  
Ook in m’n jonge jaren als atleet was ik nooit zo 
ver gekomen! Met 11,69m had ik het eerste 
goud van de dag binnen. 
Over de dag verspreid deed ik aan 4 onderdelen 
mee. Na het hink-stap-springen was dit nog 60m 
horden, 400m en hoogspringen.  
Op beide looponderdelen wist ik een zilveren 
medaille binnen te halen, waarbij ik op de 400m 
ook weer een persoonlijk beste prestatie ooit 
wist te realiseren. De laatste 50m deed 
weliswaar erg veel pijn qua verzuring, maar het 
lukte me toch om nog net voor nummer 3 de 
finishlijn te passeren. 
Als laatste onderdeel van de dag stond het hoogspringen op het programma. Hierbij wist ik zeker dat ik m’n beste 
prestatie ooit niet zou gaan halen, want dat record staat vrij hoog (1,95m). Toch had ik hier ook kansen op een 
goede klassering, maar er was wel degelijk ook flinke concurrentie. Hoogspringen is naast een fysieke inspanning 
ook een tactisch en mentaal spel van hoogtes overslaan en op de juiste momenten goed springen.  
Op deze manier lukte het me om een atleet die op papier hoger kon springen toch te verslaan, zodat ik voor de 2e 
keer die dag de gouden medaille omgehangen kreeg. Moge duidelijk zijn dat ik vol trots de drie nog resterende 
carnavalsavonden helemaal “los” ben gegaan! 
 
Even algemeen over mijn “atletiek-carriere”: 
In 1984 ben ik op m’n 10e begonnen met atletiek bij AV Groene Ster in Zevenbergen. In de jeugdjaren was ik een 
gemiddelde atleet, waarbij ik vooral bij het hoogspringen langzamerhand steeds beter ging worden.  
Zo ben ik op m’n 13e Zuid-Nederlands kampioen geworden en is mijn prestatie van toen (1,56m) nog steeds een 
clubrecord bij AV Groene Ster. In de jaren erna heb ik er bewust voor gekozen om me niet te specialiseren in één 
onderdeel, maar wilde ik vooral alles doen (= tienkamp dus). Toch stond ik met competitiewedstrijden vaak wel op 
hoogspringen. In m’n hele “atletiekcarriere” heb ik drie keer 1,95m gesprongen en helaas nooit de 2m gehaald. 
Nadat ik school afgerond had en ging werken bleek dat ik steeds zwaarder werd en dat het dus steeds moeilijker 
werd om hoog te blijven springen. Het lopen e.d. ging allemaal goed door, maar bij hoogspringen is elke kilo toch 
een centimeter. In 2001 heb ik me een periode nog helemaal toegelegd om de 2m te gaan halen.  
Naast flink afvallen heb ik toen ook veel getraind.  
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ELKE DOnDERDAG 
OP DE MARKT In 

ZEVEnBERGEn

Diverse modellen van:
Lowa, Meindle, Salamon,

New Balance, Gri-Sport, Asics 

POVER SCHOENEN  &  SPORT
NIEUWE COLLECTIE WANDELSCHOENEN

Noordhaven 86, Zevenbergen
0168-324404

Ga je een vakantie boeken bij Globe Reisburo Pelikaan Reizen?

Vermeld dan bij de boeking dat je lid bent van AV Groene Ster!

Zij boeken dan een bedrag van Euro 12,50 per boeking over 

naar AV Groene Ster (de helft van de bemiddelingskosten).

Dat is voor onze club dus mooi meegenomen!

Haveneind 2 
4761 BZ Zevenbergen 
zevenbergen@pelikaanreizen.nl
Tel. 088 – 7354555

Mevr. B. Kemner
Slingeland 30
Zevenbergen

Voor afspraak bellen:
0168-328471
ook voor diabetische en
rheumatische voet

Gediplomeerd Pedicure
Lid Provoet

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

Adviesbureau voor de werktuigbouw en bedrijfskundige sector

WBAB
Boerkensleen 25
4705 RL Roosendaal
Telefoon: 0165-567536

Koekoeksedijk 36
4761 PJ Zevenbergen
Telefoon: 0168-326412
Mobiel:     06-54985679

ontwerp
verkoop
realisatie

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?

Vraag naar onze voordelige tarieven via
knipsels@avgroenester.nl

VAN AART BANDEN
BANDEN    UITLATEN    ACCU’S

Geopend:  08:30 - 12:00 uur
13:30 - 18:00 uur
za. v.a.  09:30 uur

Industrieweg 11
4762 AE Zevenbergen
Tel.: 0168-328741
www.vanaartbanden.nl
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Een extra stimulans was een weddenschap met een collega-atleet, maar helaas heeft me dat vier kratten bier 
gekost*, omdat ik toen toch de 2 meter niet gehaald heb. In de periode daarna werd de inzet ietsjes minder (ben 
ook 3x vader geworden), totdat ik in 2009 met m’n 35e verjaardag “master” (= veteraan binnen de atletiek) werd. 
Het presteren begon weer te kriebelen en de trainingsintensiteit werd flink opgeschroefd met bovenstaand 
resultaat. Trouwens, niet alleen op individueel niveau ging het goed. Ook in competitieverband hebben we als 
masters van AV Groene Ster in 2009 de derde plaats van Nederland bereikt => een prestatie die nog nooit eerder 
door een ploeg van AV Groene Ster gehaald was!    
 
Tenslotte, 
Ik ben nu inmiddels al meer dan 25 jaar lid van AV Groene Ster. Afgezien van het feit dat ik de atletieksport super 
vind bevalt deze vereniging me ook uitstekend. Naast zelf trainen gaan er flink wat vrijwilligersuurtjes in zitten, 
zoals het zelf training geven aan jeugd en volwassenen, het organiseren van wedstrijden en feesten en als meest 
recente project de realisatie van het nieuwe clubgebouw. In ieder geval ben ik er nog lang niet op uitgekeken en 
richt ik me nu op de volgende uitdaging => het Europees kampioenschap indoor voor masters in maart! 
   
 

 
Het sterretje bij de kratten bier staat er omdat van de 4 kratten de besbetreffende persoon (Eric Thiele) er nog 3 
tegoed heeft sinds afgelopen 1 januari 2011. Afspraak was wel dat we ze samen op zouden drinken, maar met m‟n 
huidige voorbereidingen op het NK en EK komt dat er niet helemaal van…. @Eric => ik ben ze dus niet vergeten! 
 
Tenslotte, zoals gezegd ga ik medio maart meedoen met het EK voor masters. Qua eindklassering hoop ik in de 
top 8 te kunnen komen, zodat ik er een certificaat aan overhoud, maar gezien de deelnemerslijst zou dit nog wel 
„ns moeilijk kunnen worden.  
Je kan m‟n prestaties in ieder geval volgen via mijn twitter-account => “DennisFrancois”. 
 
Groeten, 
Dennis 
 
 

 
 
De feestelijke bijeenkomst op vrijdag 11 februari in het gemeentehuis werd aan elkaar gepraat door Michel van 
Opstal en de sporters kregen uit handen van wethouder Koevoet een medaille, bloemen en een tas met inhoud. 
Van onze club waren Ricardo Buijnsters en Dennis Francois aanwezig met hun fanclub. 
 
In BN/DeStem en de Moerdijkse bode hebben deze mooie foto‟s gestaan. 
 
 

                   

HULDIGING SPORTKAMPIOENEN GEMEENTE MOERDIJK 
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Dit is een UITNODIGING aan iedereen die zich betrokken voelt bij AV Groene Ster 

 
voor de  

 

Algemene Leden Vergadering op maandag 14 maart 
 

De vergadering zal gehouden worden in De Kristal. In de vorige Knipsels heeft de agenda gestaan. 
De stukken voor deze vergadering zijn op te vragen bij de secretaris.  
U kunt ze digitaal toegestuurd krijgen of ze zijn af te halen bij de secretaris thuis; Klundertseweg 3 te Zevenbergen. 
 
Enkele speciale gasten hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wanneer deze mensen niet kunnen 
komen, verzoeken wij ze vriendelijk om zich af te melden bij de secretaris. 
 
De vacature binnen het bestuur is nog niet opgevuld, dus………… 
 
DE VOLGENDE BESTUURSVERGADERING IS OP 28 MAART 
 
 
 

 
13 maart CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CROSS 
 
20 maart CLUBKAMPIOENSCHAPPEN INDOOR in De Borgh 
 
26 maart baanwedstrijd AV Passaat in Papendrecht voor alle categorieën vanaf de mini‟s. 

2 juni  (Hemelvaartsdag) is om 13:00 in Haaren de prachtige Tuin van Brabantloop;  
5-10 km en 10 KM loop, meer info www.haareninbeweging.nl. 

Nog heel even en we gaan weer lekker buiten sporten, op onze nieuwe baan, met daarnaast de prachtige kantine 
die bijna af is. Als lammetjes in de wei, lekker dartelen op dat nieuwe spul……… 

 
 

 
AANMELDINGEN 

   Ricardo Blom Tigchelaarstraat 8 Zevenbergen Senioren 

Wilma van Mourik Rode Kruisstraat 37 Zevenbergen Wandel 

Lia Jongeneel Heienlangdonk 83 Breda Wandel 

Jan Jongeneel Heienlangdonk 83 Breda Wandel 

    
AFMELDINGEN 

   Margaret Steeman Lopers 
  Kelly van der Pluijm Lopers 
  Regina van Beijnen Lopers 
  Vincent Febus D-Junior 
  Joy Bonke D-Junior 
   

 
   

UITNODIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

MUTATIES 
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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

VERKOOPT!
Molenstraat 36

4761 CL Zevenbergen

0168-335855

info@bonmakelaardij.nl

www.bonmakelaardij.nl

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

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

Martine Maat Klundertseweg 27 4761 PR  Zevenbergen 
 Ellouisa Azoum Langenoordstraat 36 4761 DN  Zevenbergen 
 Keltoum Azoum Langenoordstraat 36 4761 DN  Zevenbergen 
 Malik Azoum Langenoordstraat 36 4761 DN  Zevenbergen 
  

 
 

 

 
MAART 

  
APRIL 

3 John Bakker         1 Sarah Storm 
3 Tommy de Moor 

 
4 Fred Lodder 

3 Rita den Ridder 
 

4 Aad Poelenije 
5 Jonne van der Linden 

 
4 Joop Barel 

5 Daniel Tolenaars 
 

5 Frank Valentijn 
5 Lucas van den Berg 

 
5 Frans Verhoeven 

7 Willy Wevers 
 

6 Karin van Geel - Veldt 
9 Kees van Heeren 

 
6 Martijn Kannekens 

9 Regina Freijee 
 

10 Ferdinand van Dijk 
10 Frits Verhoeven 

 
10 Rina van Oosten 

10 Henk Leijten 
 

10 Lisanne van Hooydonk 
11 Henk Klok 

 
10 Charlotte van Rijswijk 

13 Iris de Smet 
 

11 Bente van Geel 
15 Pierre Gulden 

 
11 Marcel van Rijswijk 

16 Saskia van Rijswijk 
 

12 Johan van Putten 
16 Brian Groeneveld 

 
12 Pien Ardon 

17 Robert Smit 
 

13 Lisa Holling 
17 Jered Muhlenbruch 

 
13 Martine Maat - de Wit 

17 Kevser Satir 
 

13 Sjoerd Willemse 
18 Vera van As 

 
14 Daphne van Ginneken 

18 Marianne Jacobs 
 

15 Arend de Boer 
19 Aad Zandbergen 

 
15 Maarten van der Most van Spijk 

20 Annuska Fontein 
 

16 Miranda Kallenberg 
20 Margo Goos 

 
16 Peter van den Wijngaart 

20 Laura van Haaften 
 

17 Annemiek Machielse 
20 Koen Jacobs 

 
18 Eloy de Kinkelder 

22 Johan Matthee 
 

23 Thea Verhoef - van Kaam 
22 Justin Francois 

 
23 Richard van Eekelen 

22 Erna Henkelman - Steyn 
 

24 Nick Langeweg 
22 Ruud van Leeuwen 

 
24 Bart Timmermans 

23 Jos Boeters 
 

24 Michelle du Frenne 
24 Maartje Aarts 

 
24 Stefan Thiele 

24 Yara Fioole 
 

25 Ben Cornel 
25 Karin van Nieuwburg 

 
26 Youri Valentijn 

26 Jolanda Maris 
 

27 Anne Marije Rek 
27 Daphne Kapitein 

 
30 Ingrid Bakker 

27 Anne Willem Maris 
   29 Rik van Heijnsbergen 
   29 Ymke Timmermans 
   29 Martijn van Hooydonk 
   31 Tommy Peeters 
 

   

VERJAARDAGEN 
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adres
Gildelaan 11  4761 BA Zevenbergen

telefoon
0168  32 50 50

e-mail
info@notariskantoorzevenbergen.nl

info
www.notariskantoorzevenbergen.nl

met zorg geregeld

0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl • www.orbit4allmoerdijk.nl

Klinkt als een onmogelijke klus? Niet voor all-round grafisch bedrijf Orbit4all Moerdijk. Gewoon een 
kwestie van inzicht en de juiste tools voorhanden hebben. Daarmee zijn onze mogelijkheden grenze-
loos en zetten we alles op alles. Letterlijk, want ‘kan niet, bestaat niet’.

Onze producten:

• Kleurenprints
• Zwart/wit prints
• Briefpapier
• Enveloppen
• Visitekaarten
• Brochures
• Posters
• Banners
• Technische tekeningen
• Etc.

Z e t  a l l e s  o p  a l l e s
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Haal- en breng service






