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VAN DE VOORZITTER 

 
Ik wilde zondagavond 27 maart na het AB-junioren/senioren kamp mijn bijdrage voor het 
clubblad schrijven, maar het ontbrak me even aan voldoende inspiratie zullen we maar zeggen.  
 
Ook het verzetten van de klok was een beetje debet aan het gemis van de right spirit om achter 
de PC te kruipen. Vanavond sluiten we dé Groene Ster maand af met de bestuursvergadering bij 
mij thuis, dus moet ik het nu wel even overdag tussen de bedrijven door doen,  
want vóór vanavond moet de kopij bij Hester in de mailbox zitten. 
 

Vorige maand schreef ik al dat dit de drukste Groene Ster wintermaand ooit zou worden. Volgens mij was die 
opmerking helemaal terecht. Het is al een waanzinnig drukke maand geweest en ondanks dat het al de 28e is,  
is de maand nog niet voorbij. We hebben nog t/m donderdag (4 dagen) en die moeten we natuurlijk allemaal 
benutten . 
Vanavond dus bestuursvergadering, dinsdagavond de laatste recreantentraining binnen, woensdagavond kunnen 
we bij SGZ aan de Lindonk wat bruikbare materialen ophalen (o.a. lockers en banken) en donderdagavond is er 
een avondje voor de leden van de Club van 100 bij De 3 Musketiers. 
En we gaan naadloos over in de volgende maand, want ook voor april staat er genoeg op de kalender, te beginnen 
met het pupillen en CD-junioren trainingskamp en als hoogtepunt het opleveren van het clubgebouw ergens rond 
week 16/17 (tenminste dat hoop ik). 
 
Er is zoveel gebeurd de afgelopen maand dat ik de chronologie een beetje kwijt ben geraakt.  
We hebben een goed bezochte ALV achter de rug. Tijdens de ALV hebben we heel wat mensen gehuldigd 
vanwege hun jubilea, prestatie of getoonde inzet. Ook hebben we een aantal commissieleden in het zonnetje gezet 
en van enkele commissieleden hebben we afscheid genomen.  
Dit is natuurlijk dé manier om de ALV iets meer te laten zijn dan het saai opsommen van feiten en getallen over 
2010. Eén van de trainers maakte de opmerking dat het een leuke performance was . 
 
De ALV werd bijna nog beter bezocht dan de clubcross een dag ervoor. Dit is best wel een beetje zuur, want het 
was prachtig weer, het parcours is schitterend, de afstanden zeer acceptabel (relatief kort) en het kost voor 
iedereen een minimale opoffering van de vrije tijd. In een tijdsbestek van 1½ uur is de cross en de prijsuitreiking 
helemaal afgerond, waarbij de allerkleinste deelnemers niet meer dan een half uurtje bezig zijn en dat is nog 
inclusief de warming-up ook. Ik heb sterk de indruk dat deelname aan de clubcross veel te weinig wordt 
gepromoot. Ik ben bang dat de trainers in de loop van de jaren de moed hebben laten zakken om iedereen naar de 
Oude Stort te krijgen. Er zijn een paar wedstrijden per jaar waaraan je gewoon MEE MOET DOEN en daar is de 
clubcross er eentje van! Doe een volgende keer mee en probeer vooral jezelf te verbeteren. 
  
Natuurlijk hebben we in maart ook de clubkampioenschappen indoor gehad.  
Er waren wat technische probleempjes met de pc op het wedstrijdsecretariaat waardoor de prijsuitreiking van de 
pupillen wat langer op zich liet wachten. Het is dan best lastig om wat geduld te hebben, maar aan de andere kant 
hadden de junioren en senioren hierdoor wel wat meer publiek aan het begin van hun wedstrijd. 
Er hing wel de hele dag een leuk sfeertje in de sporthal, daar kun je dan weer even op teren. 
 
Onze atleten zijn op diverse wedstrijden actief geweest. Ik noem hier een paar bijzondere prestaties.  
Op het NK-masters werd Ronald Naaktgeboren 2e op hoog met een evenaring van het Nederlandse record 
mannen 45+. Dennis François werd 3e op hoog en hss bij de mannen 35+ en Ruud Jacobs werd 3e op 
polsstokhoog bij de mannen 45+. 
Dennis heeft ook nog meegedaan aan de 5 kamp tijden het EK indoor te Gent.  
Hij werd daar 10e in de categorie mannen 35+. Er waren in deze categorie maar liefst 34 deelnemers. 
Ook Laura van Haaften heeft weer een paar leuke wedstrijden gehad. In Zoetermeer voegde zij weer 5 clubrecords 
toe aan haar lijstje voor 2011. 
 
Het zit wat tegen met de afronding van de bouwactiviteiten in en rond het clubgebouw. De gemeente heeft de 
prioriteiten voor het woonrijp maken op zijn kop gezet ten gunste van SGZ. De bestrating rond ons gebouw loopt 
hierdoor wat vertraging op. Het aanbrengen van de mortelvloer laat nog een paar weken op zich wachten.  
De vochtigheidsgraad van de vloer luistert nogal erg nauw en de leverancier van de vloer wil ook dat de 
vloerverwarming aan is geweest zodat de vloer zich kan “zetten” en dat kan niet eerder dan dat de 
nutsaansluitingen een feit zijn. Blijkbaar is het erg lastig voor de nutsbedrijven om alles goed in te plannen,  
want we zijn pas in week 16 aan de beurt. 
 
Gelukkig is de nieuwe materiaalberging eerder opgeleverd door aannemer Vrolijk. We hebben de spullen uit het 
oude secretariaat al overgebracht en kunnen binnenkort beginnen met de sloop van de voormalige bouwkeet die 
jarenlang zijn diensten heeft bewezen. 
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VAN DE REDACTIE 

Naast de bouwactiviteiten van Vrolijk zijn onze mannen van het onderhoudsteam dagelijks in de weer op de Knip. 
Het hekwerk en de bestrating rond de baan is op een haar na klaar. En de mannen zijn heel vindingrijk bezig 
geweest, want rond de discuskooi is een laag hekje geplaatst waar het net aan vast gemaakt kan worden.  
Ook bij de HSS-zandbak hebben ze een hekje neergezet. 
Ik zou bijna vergeten te vermelden dat morgen (29 maart) ISA-sport naar de Knip komt om de baan te keuren.  
 
Het worden een paar spannende weken. Er moet nog heel wat werk worden verzet en er is nog heel veel inzet van 
vrijwilligers nodig, maar ZATERDAG 21 MEI 2011 staat bij mij al VET op de kalender, want dan is de officiële 
opening van het nieuwe clubgebouw! 
 
Ryan Smits 
 
 
 

Ryan vertelde al dat het drukke tijden zijn voor onze club en dat kan ik ook merken aan de hoeveelheid stukjes die 
ik heb mogen ontvangen. Want er gebeurt veel waarover geschreven kan worden en gelukkig vinden een aantal 
van jullie daar dan ook de tijd nog eens voor! 
Kopij voor de volgende Knipsels graag aanleveren voor/op 26 april!  
En misschien dat een aantal pupillen en CD-junioren iets willen schrijven over het trainingskamp? 
 
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 

 
 
 

 
HEREN SPIKES 
Merk:  Adidas 
Maat : 43 
Kleur : rood/wit 
Prijs : 30 euro 
 
Meer informatie bij Joshua van Gog, Tel : 06-12231229 
 
 

CLUBKLEDING 

TE KOOP 
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VAN HET TRAINERSFRONT 
 
Vrijdags  voor carnaval iedereen gevraagd of hij/zij verkleed naar de training wilde komen. Bijna allemaal hadden 
ze daaraan gehoor gegeven. Van piraat tot agent, van prinses tot glitterjuf. De kinderen werden al opgewacht met 
een gezellig muziekje en de polonaise werd ingezet. Ze hadden `s-morgens met school al in de Borgh geoefend, 
niet waar? Toen iedereen binnen was, hebben we even modeshow gedaan om aan je vriendjes te laten zien hoe 
mooi je eruit zag. De training kon beginnen. Ik hoor jullie al denken, trainen in carnavalskleren. Natuurlijk, dat 
kunnen wij. Eerst een “verkleedrace”. In 4 hoepels lagen attributen die ze aan moesten doen, zoals een cape, 
slinger, pet en een zonnebril. Gauw terugrennen naar je groepje en alles weer uitdoen. De volgende alles weer aan 
doen en weer een voor een de spullen in de hoepels terugleggen. Op de foto‟s kun je zien dat het niet altijd even 
gemakkelijk was. Welke groep was het eerste klaar?  

Na zoveel geloop moest natuurlijk even de dorst gelest worden.  
Even pauze voor iets fris. Daarna weer verder.  
Ik had voor iedereen een ballon. Een groene!!! Je kunt heel veel 
leuke dingen doen met een ballon en ze konden zich uitleven in die 
grote zaal. Met z`n tweeën een ballon tussen je buik klemmen en dan 
een stukje lopen. Dat valt niet mee vooral als je allebei een andere 
kant op wil. Een uurtje vliegt voorbij en de training zat er weer op. 
Met de ballon onder de arm gingen ze naar huis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals jullie al begrepen en gezien hebben, heb ik het hier 
over de klatjes en de mini`s. Onze groep bestaat momenteel 
uit 15 kinderen die elke week weer dol enthousiast komen 
trainen. En enthousiast zijn ze. Wat te denken van de cross? 
Van alle categorieën waren er van ons de meeste 
afgevaardigden. Twee klatjes hoefden maar een rondje te lopen en de anderen twee. Zij wilden ook twee rondjes 
lopen en dat deden ze dan ook!!! Zeg nu zelf, welke andere atleet van een andere categorie zou een rondje extra 
lopen als het niet hoeft??? En dan de indoor een week later. Maar liefst 13 “atleten” aan de start. Weer de meesten 
per categorie. Hoog, balgooien, sprint en vooral die 400 meter. Hebt U ze gezien? Alle 13 liepen ze hem uit onder 
veel gejuich van de papa`s en mama`s op de tribune. Toen ik dit zag, was ik als trainster geweldig trots op mijn 
kroost. Als ik dit stukje schrijf, hebben we de laatste training binnen gehad. Lekker weer naar buiten.  
Voor sommigen is dit de eerste kennismaking met de baan. Toch even anders dan binnen.  
Heerlijk, ik verheug me al weer op de volgende training die ik overigens samen met Anne-Marije geef.  
 
Jeannie 
                      De volgende trainer die aan de beurt is om een stukje te schrijven is Frank Valentijn. 
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess
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Ondanks dat wij dit jaar nog geen wedstrijden kunnen organiseren, hebben wij ons wel 
opgegeven voor de voorrondes van de schoolkampioenschappen.  
Wij verwachten dat de kleedkamers en de bar op woensdag 18 mei a.s. net voor de 
officiële opening op 21 mei beschikbaar zijn.  
Alleen hebben wij dan nog een aantal juryleden nodig die op deze woensdagmiddag van 
ongeveer 13.00 tot 17.00 uur kunnen helpen.  
De organisatie van deze kampioenschappen ligt bij Wim en Carla Francois.  
Graag opgeven bij onze juko Ria Buinsters tel.06-14429629 of 0168-467206.  

 

  

Gezocht: deelnemers voor cursus jurylid algemeen. 
 
Geef U nu op voor een Cursus Jurylid Algemeen (60) Nieuwe Stijl » 20% in het clubhuis en 80% op de baan. 
Ook Uw kinderen kunnen hier aan deelnemen! 
 
Wat staat U te wachten als U de cursus gaat volgen? 
Gedurende 2 zaterdagen wordt U door de cursusleider voldoende theorie en praktijk bijgebracht,  
zodat U op de 2e zaterdag na afloop van de cursus het examen met succes kunt afronden. U wordt tijdens de 
cursus voorzien van koffie of thee. 
 
Wanneer vindt de cursus plaats? 
In overleg met de cursusleider Bart Langenberg op zaterdag 7 mei en 21 mei. 
 
Waar en hoe laat? 
Om 10.00 uur in het clubhuis van Atletiekvereniging Spado, Beukenlaan 16,  4624 AE Bergen op Zoom. 
 
Waar en tot wanneer kunt u zich aanmelden? 
Bij: 
Willem van Dongen 
Dunantstraat 2 
4624XD Bergen op Zoom  Tel. 0164 – 243096   E-mail: willem.van.dongen@hetnet.nl 
 
Uiterlijk tot en met zondag 17 april 2011! 

 

 

Aangezien onze nieuwe locatie op 21 mei officieel geopend wordt, is onze eerste 
activiteit de avondvierdaagse.  
Iedereen die hier aan meedoet ziet dan onze nieuwe accommodatie.  
Bijna 1000 kinderen en nog eens 500 begeleiders en familie!  
Voor de dinsdagavond en vrijdagavond komen de samengevoegde 
muziekverenigingen weer op het parcours spelen. Ook Caldic zorgt op woensdag 
weer voor de gratis consumpties. De Oranje Gaarde verzorgt als vanouds de muziek 
tijdens het defilé. Ook dit keer hebben wij mensen nodig voor de oversteekplaatsen. 
Start iedere dag vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur.  

Opgeven bij Ruud van Leeuwen 0168-324253 
 
 

AVONDVIERDAAGSE 24 T/M 27 MEI 

SCHOOLATLETIEK KAMPIOENSCHAPPEN 

CURSUS JURYLID ALGEMEEN 
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Na een maand van klussen en verhuizen in februari, ben ik in maart weer volop aan de wandel gegaan.  
Wat leuk dat er weer een aantal nieuwe leden bij zijn gekomen, welkom allemaal bij de Groene Ster.  
De afgelopen weken zijn de tochten goed bezocht, zowel op zondagochtend als bij de uittochten zijn we elke keer 
met een flinke groep mensen aan het lopen. Iedereen zo met zijn eigen doel. De een omdat het goed is, de ander 
omdat het gezellig is en weer anderen omdat het nodig is voor de training voor Nijmegen.  
Tja, Nijmegen, dit jaar loop ik niet mee, en nu iedereen die er wel naar toe gaat er weer volop over aan het praten 
is, dan kriebelt het toch wel van binnen. Het is net zoals met chocolade, na 1 keer heb je er niet genoeg van. 
In april gaan we ook weer beginnen met onze tochten op dinsdagavond, de zon gaat later onder, dus we gaan 
weer aan de wandel. We starten om 19.00 uur bij de Knip, dus als je zin hebt sluit dan aan bij deze korte tocht. 
Best lekker om na een dag werken of andere bezigheden even de wandelschoenen vast te strikken en een kort 
rondje om Zevenbergen te maken. Hoe ver we gaan lopen en waar we naar toe gaan kan je zien in het clubblad bij 
de wandelagenda, en natuurlijk op de website van de Groene Ster. 
Helaas gaat het ook met een aantal mensen wat minder goed. Geert, die jarenlang lid en commissielid is geweest 
is ziek. Joost, een gezellige trouwe vrijwilliger heeft problemen met zijn hart. Jan, nog maar net uit de commissie, 
nog steeds lid (want hij kan niet zonder ons) heeft in het ziekenhuis gelegen. En Fred, de wandelbegeleider die 
met zijn fiets de tochten begeleid omdat hij zo veel last heeft van zijn knie. Allemaal heel veel sterkte met jullie 
gezondheid. 
Ik ga me nu verder voorbereiden voor de volgende etappe van het Grenslandpad die we gaan wandelen.  
Zaterdag 2 april gaan we weer op pad, en hopelijk deze keer met wat beter weer dan al de andere keren dat we op 
pad zijn geweest voor de langeafstandswandeling. 
 
Groeten,  
Martine 
 
 
 

 
Allereerst excuses voor het feit dat ik blijkbaar het clubblad niet goed genoeg lees. Ik had dit stukje namelijk al voor 
het vorige clubblad moeten schrijven, maar dat was me volledig ontgaan.  
Ik wil het even hebben over de door Groene Ster georganiseerde wandeltocht van zondag 27 januari 2011.   
Mijn complimenten en dank naar de organisatie, want het was erg goed geregeld. De rustposten waren uitstekend 
en de route was perfect uitgepijld (ik weet eigenlijk niet of dit wel goed Nederlands is, maar ja Nederlands is nooit 
mijn goeiste vak geweest).  
 
Toen ik op de bewuste zondagochtend buiten stapte om naar Zevenbergen te gaan voor de wandeltocht keek ik 
eens naar de lucht, draaide me vervolgens om en stapte weer naar binnen met het idee, ik ga terug naar bed. 
Weer binnen dacht ik vervolgens: “Ik laat me niet kennen. Ik ga gewoon, maar dan loop ik maar 15 kilometer”. 
Vervolgens in de auto naar Zevenbergen en daar aangekomen hoorde ik Rian en Lia zeggen, dat ze 25 kilometer 
zouden gaan lopen. Ik dacht bij me zelf , ik laat me niet kennen en ga ook voor de 25.  Omdat ik op tijd thuis wilde 
zijn voor de voetbalwedstrijd PSV – Ajax, besloot ik om alleen te lopen, zodat ik een wat hoger tempo aan kon 
houden.  Tijdens de tocht hebben we 2 regenbuitjes gehad. De eerste was gedurende de eerste 15 kilometer en de 
tweede gedurende de laatste 10 kilometer. Maar deze tocht bleek uiteindelijk wel de meest leerzame te zijn 
geweest die ik tot nu toe gelopen heb.  
 
Ik heb namelijk uit deze tocht 4 lessen geleerd. 
1e les: zorg dat je schoenen waterdicht zijn, ik heb nu dus nieuwe schoenen gekocht. 
2e les: zorg dat je goede regenkleding hebt, ik heb nu dus een regenbroek gekocht. 
3e les: loop niet sneller dan je normale tempo, want de maandag en de dinsdag na de tocht liep ik als een oud 
mannetje van de spierpijn. 
4e les: alleen lopen is niet echt motiverend. 
 
Omdat ik zoveel geleerd heb, ben ik achteraf blij dat ik dus toch ben gaan lopen. 
Om Jolanda Vermeij te straffen voor het feit dat ze mij probeert te betrekken in allerlei merkwaardige 
wandeltochten geef ik het wandelschoentje aan haar door.  
 
Walfred Bol 
 
 
 

HET WANDELSCHOENTJE 

WANDELVREUGDE 
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ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 

03 april   autotocht   Arie 
10 april 61 Niervaart 15 Anneke 
17 april 47 Noordhoek 13 Linda 
24 april 32 Bloemendaal 12 Martine 
01 mei   autotocht   Linda en Martine 
08 mei 55 afgebrande hoef 15 Fred 
15 mei   westhoektocht     
22 mei 57 de druif 15 Martine 
29 mei 51 maria hoeve 14 Anneke 

     DINSDAGAVOND TOCHTEN 
  Datum nr. Route afstand Begeleider 

05 april 7 Dikke Dijk 5 Anneke 
12 april 6 Industrieweg 5 Martine 
19 april 10 De Biggelaer 6 Anneke 
26 april 13 De Kok 8 Anneke 
03 mei 11 afgebrande hoef 8 Martine 
10 mei 10 De Biggelaer 6 Anneke 
17 mei 16 Markdijk 9 Anneke 
24 mei 19 Nolleke Sas 10 Martine 
31 mei 21 Klundertseweg 10 Anneke 

 

UITTOCHTEN 
 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 

  zaterdag 7 mei 20e rondom Roosendaal, Thor 
  Thorhonk, sportpark Vierhoeven, Nispenseweg 5, Roosendaal 

 
50 en 40 km: start 7.00-8.00 

 
30 km:           start 7.15-10.00 

 
20 en 10km:  start 8.00-13.00 

 
6 km:             start 8.15-14.00 

 
  

zondag 15 mei Westhoektocht, AV Groene Ster Zevenbergen 

 
SGZ, Galgenweg 

 
50 en 40 km: start 8.00 

 
25 km:           start 8.00-9.00 

 
15 en 10 km: start 9.00-12.00 

 
 Vervolg wandelagenda op pagina 11 

WANDELAGENDA 

9 



  

 

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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zondag 29 mei 9e Vincent van Gogh wandeltochten, De Losse Feeter 

 
De Wipakker, Wipakker 6 Etten-Leur 

 
40 km: start 7.00-9.30 

 
30 km: start 8.00-10.00 

 
24 km: start 8.00-11.00 

 
10 km: start 9.00-14.00 

 
5 km:   start 10.00-14.00 

  
 
 
 
 
 

             

 
  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Namens de feestcommissie, jeugdcommissie, bestuur en stichting; Kees Otten. 
 
 
 
 
 

Op 21 mei is het dan eindelijk 
zover! Op deze dag worden 
onze nieuwe baan en het 

clubgebouw feestelijk geopend. 
Zet deze datum maar alvast in je 
agenda want iedereen is hierbij 

natuurlijk van harte welkom! 

 
Let daarom op je 

brievenbus, de kranten 
en onze website voor 

nadere informatie! 

 

 

FEESTELIJKE OPENING NIEUWE BAAN EN CLUBGEBOUW 
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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. Dit keer is het de beurt aan Runnersworld te 
Dordrecht en wij hebben hiervoor gesproken met de eigenaar Jurgen Holling. 
 
Waar staat Runnersworld voor? 
Runnersworld  is dé gespecialiseerde winkel voor 
zowel de beginnende als de gevorderde loper. 
Zo kun je bij ons terecht voor een uitgebreide en 
professionele loopanalyse, waardoor je altijd van start 
gaat met de juiste schoenen.                                                                                                             
Belangrijk, want alleen zo voorkom je vervelende 
klachten of zelfs blessures. Verder kunnen wij je in de 
winkel veel, zo niet alles bieden om jouw doel te 
bereiken.                                                   
 
Hoe kwam je op het idee een Runnersworld  
winkel te starten? 
Indertijd was ik ruim 10 jaar werkzaam in de  
logistieke sector als transportplanner.  
De malaise in deze sector werd steeds groter.                                                                                                                   
Ik ging bij mezelf te rade en besloot daaruit te 
stappen. Toen  kreeg ik de kans om van mijn hobby  
mijn werk  te maken. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen!   
 
Wanneer ben je begonnen? Op 27 maart  2003 hebben wij onze deuren geopend. 
 

Wat zijn de toekomstplannen? 
De afgelopen maanden zijn wij heel veel met de 
toekomst  bezig geweest.  We hebben zojuist een 
grote verbouwing  afgerond. De winkel is  2x zo 
groot geworden en is voorzien van een modern 
interieur in de nieuwe huisstijl.  
De 2 computergestuurde  analysebanen 
resulteren in een nog beter advies van 
hardloopschoenen. Hierbij is het assortiment 
hardloop- en wandelschoenen, kleding en 
accessoires flink uitgebreid. Na deze uitbreiding 
mogen we ons met recht de grootste 
loopspeciaalzaak in Zuid West Nederland 
noemen. Wij zijn dus helemaal klaar voor de 
toekomst. 
  
Wat voor band heb je met AV Groene Ster?  
Zelf ben ik al zo‟n 10 jaar lid van AV Groene Ster. 
Mijn dochters Kim en Lisa zijn vanaf de klatjes lid.  

 
Beoefen jezelf ook een sport? 
In 1989 moest ik de militaire dienstplicht gaan vervullen. Van tevoren wist ik dat mij een pittige opleiding te wachten 
stond. Het werd dus tijd om mijn conditie op te krikken. Toen ben ik gaan hardlopen en eigenlijk niet meer gestopt. 
Dit heb ik altijd voor mezelf gedaan, totdat ik vrijblijvend een keer bij de dinsdagtraining van Groene Ster meedeed. 
Toen werd ik gegrepen door de positieve sfeer die de vereniging zo kenmerkt en ben lid geworden.  
Hoogtepunten binnen de vereniging zijn de deelname aan de RoParun in 2002 en de  derde  plaats met het 
Groene Ster masterteam op het Nederlands kampioenschap in 2009. 
 
Heb je nog verder nog iets te melden? 
Inmiddels ken ik heel wat atletiekverenigingen van binnen en van buiten. Groene Ster mag er trots op zijn zo‟n 
bloeiende vereniging  met een warme sfeer  in een betrekkelijk kleine plaats als Zevenbergen te zijn.  
Dat mag gerust uniek genoemd worden! 
 
Namens de sponorcommissie, willen wij Jurgen bedanken voor zijn tijd.  
Samen met zijn collega Jos Koniuszek (Runnersworld Breda) is hij al jarenlang sponsor van AV Groene Ster. 
Kijk voor meer informatie op www.runnersworlddordrecht.nl en www.runnersworldbreda.nl 
 

SPONSOR AAN HET WOORD 
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Klatjes Jongens 40 mtr 

 
Hoog 

 
Balwerpen 

 
400 mtr 

 
TOTAAL 

  Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Jelle Francois  9.54 3 0.71 2 5.77 2 1.54.40 3 10 

2 Max op den Kamp  9.80 2 0.71 2 7.66 3 1.54.49 2 9 

3 Rein Brecht 12.34 1 0.61 1 5.66 1 2.47.07 1 4 

           Klatjes Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Balwerpen 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

  Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Juul Ardon 12.68 1 0.61 1 5.23 1 2.25.86 1 4 

           Mini-Pupillen Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Balwerpen 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Cas Overzier 8.57 7 0.86 7 8.77 6 1.42.85 7 27 

2 Liam Broekhoven  8.75 4 0.81 6 7.91 4 1.49.80 4 18 

2 Lucas vd Berg 9.04 2 0.71 4 10.75 7 1.46.48 5 18 

4 Niels Lousberg  8.64 6 0.71 4 6.82 1 1.43.25 6 17 

5 Rik Peeters  8.67 5 0.71 4 7.43 3 1.50.58 3 15 

6 Wouter v Hassent 8.84 3 0.56 1 8.77 6 1.50.73 2 12 

7 Koen vd Meer  9.82 1 0.76 5 7.05 2 2.05.56 1 9 

           Mini-Pupillen Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Balwerpen 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

  Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 
1 Dide Schoones  9.49 2 0.66 2 4.48 1 2.09.09 2 7 

2 Pien Ardon 9.98 1 0.56 1 6.36 2 2.19.90 1 5 

           C-Pupillen Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Balwerpen 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

  Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Daniel Tolenaars 7.32 484 0.91 276 11.22 176 2.25.41 292 1228 

2 Diego van Rosmalen 7.87 380 0.96 313 14.41 232 2.29.14 264 1189 

           C-Pupillen Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Balwerpen 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

  Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Bente van Geel 8.15 333 0.81 203 12.41 198 2.53.55 113 847 

2 Pleun van der Made 8.38 296 0.76 166 12.55 200 2.57.85 91 753 

           B-Pupillen Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

  Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Stefan Thiele 7.77 398 1.06 386 4.96 338 2.26.55 283 1405 

2 Jelle Derks 8.41 292 0.86 240 4.08 276 2.38.79 199 1007 

3 Gijs van der Meer 8.13 336 0.76 166 3.21 206 2.52.19 120 828 

           B-Pupillen Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

  Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Ymke Timmermans 7.76 400 0.96 313 3.14 200 2.33.61 233 1146 

2 Mirre van Wensen 8.54 272 0.86 240 3.20 205 3.00.15 80 797 

3 Iris de Smet 9.14 189 0.71 130 3.89 261 3.29.03 0 580 
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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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A-Pupillen Jongens  40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

  Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Cas van Sprundel 6.86 583 1.16 460 6.96 463 2.21.90 319 1825 

2 Rik Derks 6.94 565 1.11 423 7.04 468 2.18.56 346 1802 

3 Davey van der List 7.50 448 1.01 350 4.16 281 2.22.44 315 1394 

4 Lode Verboom 7.49 450 0.91 276 4.69 320 2.25.04 295 1341 

5 Malik Azoum 8.61 262 1.11 423 5.02 343 2.38.79 199 1227 

6 Boy Glerum 7.67 416 0.86 240 4.59 313 3.11.82 26 995 

           A-Pupillen Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

  Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Franziska Winkler 7.11 527 1.01 350 4.98 340 2.19.88 335 1552 

2 Veerle Maris 7.36 476 1.11 423 4.44 302 2.19.85 336 1537 

3 Lotte van der Made 7.52 444 0.96 313 4.89 334 2.29.07 265 1356 

4 Nicky de Vrij 7.59 431 0.96 313 4.95 338 2.36.83 211 1293 

5 Keltoum Azoum 7.56 437 0.91 276 4.05 273 2.32.08 243 1229 

6 Lisa Holling 8.11 339 0.91 276 4.29 291 2.41.24 183 1089 

6 Nerena Langeweg 7.82 389 0.86 240 4.00 269 2.40.05 191 1089 

           D-Junioren Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

  Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Gijs Overzier 6.76 506 1.26 433 6.38 329 2.22.51 214 1482 

2 Jelmer Surewaard 7.50 348 1.11 323 5.44 270 2.27.26 178 1119 

3 Geoffrey Westhoff 7.66 318 0.91 176 5.95 303 2.36.99 110 907 

           D-Junioren Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Amber Alofsen 6.87 481 1.06 286 7.30 383 2.25.47 191 1341 

2 Lisanne van Hooydonk 7.13 423 1.21 396 6.81 355 2.36.60 113 1287 

3 Milou Glerum 7.11 427 1.16 360 4.75 224 2.30.69 153 1164 

4 Richel Gruijters 7.51 346 1.11 323 6.46 334 2.40.64 87 1090 

5 Karlijn Derks 7.52 344 0.91 176 6.74 351 2.27.39 177 1048 

6 Ellouisa Azoum 7.63 323 1.06 286 4.98 240 2.31.71 146 995 

7 Kim Holling 8.24 218 0.91 176 5.80 293 2.41.38 83 770 

           C-Junioren Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Brian Groeneveld 5.91 737 1.36 507 9.53 500 1.15.68 1162 2906 

2 Joost Surewaard 6.41 594 1.41 549 6.65 345 2.17.79 221 1709 

3 Wesley Timmerman 6.57 553 1.21 396 6.22 320 2.03.40 355 1624 

4 Martijn van Hooydonk 7.11 427 1.16 360 5.47 272 2.29.77 129 1188 

           C-Jun. Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Laura van Haaften 5.98 715 1.31 470 8.25 434 2.00.59 419 2038 

2 Effi Suijkerbuijk 6.35 610 1.31 470 5.95 303 2.21.13 225 1608 

3 Milot Stallen 7.01 449 1.21 396 6.24 321 2.06.89 353 1519 

4 Jennie Kamp 7.04 442 1.31 470 8.01 422 2.31.62 147 1481 

5 Demi Bakker 6.70 521 1.16 360 6.40 330 2.30.41 155 1366 

6 Tamar van der Linden 7.42 364 1.11 323 6.01 307 2.22.17 217 1211 

7 Marieke Otten 8.31 207 0.00 0 4.54 209 2.46.94 49 465 
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B-Junioren Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Tijs Vermeulen 5.75 544 1.60 492 8.95 381 1.02.30 363 1780 

2 Koen Jacobs 5.97 455 1.69 578 9.57 428 1.06.77 243 1704 

3 Eloy de Kinkelder 5.81 519 1.45 344 9.16 397 1.04.93 290 1550 

4 Youri Valentijn 6.29 337 1.51 404 9.59 430 1.12.31 114 1285 

           B-Junioren Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Anne Marije Rek 6.66 402 1.33 524 7.48 406 1.16.92 367 1699 

           A-Junioren Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Wouter Jacobs 6.49 269 1.48 374 7.34 251 1.13.63 87 981 

2 Edwin Otten 6.99 117 1.30 188 7.53 267 1.31.48 0 572 

           A-Junioren Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Angela van Haaften 6.60 420 1.24 403 6.76 348 1.24.20 242 1413 

           Recreanten Mannen 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Kees Otten  6.50 570 1.36 507 12.12 619 1.25.88 530 2226 

2 Leo van Dijk 10.04 0 0.71 30 6.18 317 2.36.67 0 347 

           Recreanten Vrouwen 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

  Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Jessica Schouwenaars 7.55 338 1.26 433 8.15 429 1.32.46 429 1629 

2 Anet v Hooydonk  7.19 410 1.06 286 7.92 417 2.01.12 117 1230 

3 Monique Otten  9.70 20 0.96 213 5.09 247 3.11.72 0 480 

4 Jeanny van Kaam 9.98 0 0.91 176 5.59 280 4.43.90 0 456 

           Senioren Mannen 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

  Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Eric vd Berg          M35 5.64 591 1.63 521 12.18 612 1.01.36 391 2115 

2 Ferdi Spronk 5.56 626 1.87 743 8.32 332 1.01.62 383 2084 

3 Dennis Francois    M35 5.87 494 1.66 550 9.51 424 1.02.90 346 1814 

4 Lex Verhoeven      M40 5.67 578 1.51 404 10.81 518 1.10.69 150 1650 

5 Martijn de Lint 5.69 569 1.48 374 7.02 223 1.07.14 234 1400 

6 Ferdinand van Dijk 6.14 391 1.48 374 8.47 344 1.10.55 153 1262 

7 Joost Knook 6.26 348 1.54 434 7.29 246 1.10.23 160 1188 

8 Wijnand van Dijk 6.10 406 1.30 188 7.43 258 1.09.53 176 1028 

9 Ryan Smits          M55 6.40 299 1.45 344 8.84 373 1.21.45 0 1016 

10 Ruud Jacobs        M45 dns 0 1.54 434 8.70 362 dns 0 796 

11 Valentijn van Dijk 6.55 250 1.30 188 6.48 175 1.20.77 0 613 

           Senioren Vrouwen 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Elsa Smits 6.11 582 1.42 639 7.31 392 1.09.72 517 2130 

2 Marjolein de Vos 6.17 561 1.27 444 10.14 599 1.18.24 343 1947 

3 Jenny pope 6.51 448 1.36 563 6.91 360 1.14.09 423 1794 

4 Daphne Kapitein 6.56 433 1.18 320 7.79 430 1.20.49 303 1486 
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De klatjes zitten te luisteren naar de trainster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De atleetjes zijn erg benieuwd naar de fotofinish en hun tijd! 
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Brian Groeneveld, C2 junior, heeft op 26 maart een wedstrijd gedaan in Tilburg.  Een prachtige locatie met een 
nieuwe blauwe baan, nieuwe materialen en gezellige drukte. Helaas was het niet zo warm en regende het 
tussendoor. Brian ging in de 800 meter van start en nam al snel de koppositie. De 2e ronde moest hij toch atleten 
voor laten gaan en hij werd uiteindelijk 5e. Achteraf zei hij ook; “te snel gestart”. Hij was ook ingedeeld bij het 
estafette team voor 4x100 meter, wat spontaan opgekomen was; Ricardo Buinsters/Achilles, Luc Reij/Phoenix, 
Gennaro Biswane/U-track en Brian Groeneveld/AV Groene Ster. Vooraf getraind, ging niet altijd goed met stokje 
overpakken. Vol verwachting dat ze die dag konden “knallen”. Zo ook 26 maart weer warm lopen en overpakken, 
waarop Ricardo een kleine blessure kreeg. Hoe jammer het ook was om niet te lopen, hij kon beter stoppen voor 
het een grote blessure zou worden. Hierdoor is er gelukkig een atleet van AV Attila ingevallen, waardoor de 
jongens toch konden lopen. En het resultaat 1e met een baanrecord. In de uitslagen stond Brian nog niet vermeld 
op de site en de tijden van de estafette ook nog niet, maar achter de schermen wordt hier vast hard aan gewerkt. 
(www.av-attila.nl) 
 
Ria Buinsters 
 
 
 
 
 
Woensdag 23 maart kreeg ik een mail binnen van de kampleiding (Daphne en Marjolein).  
De email was uiterst geheim en ik moest tegen iedereen zwijgen over deze mail. In de bijlage zou meer informatie 
staan. Ik opende de mail.. en wat daar in stond veranderde mijn leven..  
(nou ja, mijn leven ook weer niet, maar in ieder geval mijn idee van het kamp dan)  
 
Beste mol,  
Daar begon de email mee. Mijn hart stond stil. Ik had al 3 maanden lang naar wie is de mol op tv zitten kijken en nu 
mocht ik de mol zijn?! Snel las ik verder.. Allerlei gedachten schoten door mij heen, van „kan ik dit wel‟ tot „welke 
mollenstreken zal ik uithalen‟. De opdracht was als volgt. Er word zaterdag een 6 kamp georganiseerd en mijn taak 
is om mijn eigen team te laten verliezen zonder dat iemand door heeft dat ik de mol ben.  
Klinkt vrij makkelijk, maar toch vond ik het erg spannend. Er werden 4 teams gemaakt en in elk team zou 1 mol 
zitten. Ik kreeg niet te horen wie mijn collega-mollen waren. 
Ik kon gelukkig goed mijn mond dicht houden. De uitleg van het spel begon. Ik wist nu al niet hoe ik moest kijken of 
reageren. Telkens als iemand naar me keek dacht ik : „Zouden ze nu al door hebben dat ik de mol ben‟.  
Het spel begon…  
 
Bierkrat katapulteren:  
Zie je mij al met een bierkrat staan? En zie je mij al 
met een fietsband staan? Nou nee dus. Ik hoopte dat 
mijn teamgenoten het hierbij maar zouden verpesten. 
Wel ging ik expres aan de verkeerde kant van de lijn 
staan in de hoop dat de jury ons daardoor zou 
diskwalificeren. Maar mijn gebeden werden 
beantwoord. Ferdi Spronk zette zijn voet over de lijn 
heen. Oh, wat jammer vond ik dat toch. 
 
De puzzel:  
Verzamel de puzzelstukken en beantwoord de vragen die verschijnen op de puzzel. Hoe makkelijk was deze 
opdracht, tenminste hoe makkelijk om deze opdracht te verliezen.. Hier was mijn doel erg duidelijk. Ik moest en 
zou het antwoord geven aan Daphne en Marjolein. Dit mocht gedaan worden door maar één teamlid.  
Mijn team vertrouwde mij en dus kon ik gemakkelijk de verkeerde antwoorden doorgeven. Mollenstreek 1 was 
gezet. Team bedankt voor jullie vertrouwen!  
 
Hindernisbaan:  
Het doel van dit spel is de hindernisbaan zo snel mogelijk af te leggen. Het team moet echter twee teamleden 
meenemen die de grond niet mogen raken. Gelukkig was ik één van de lichtste personen in onze groep en dus 
werd ik getild. Het doel? De grond wel aan raken! Dit gebeurde vrij snel. We moesten onder een horde door,  
2 heren gingen op de grond liggen en ik moest er over heen kruipen. Oh nee ik zette geheel per ongeluk mijn 
handen op de grond.. mollenstreek 3 was gezet! Als kers op de taart viel Nick G. ook nog eens van een 
evenwichtsbalk af, wat een geluk had ik toch!  
 
 
 

OPENINGSWEDSTRIJD IN TILBURG 

SENIORENKAMP 2011 – WIE IS DE MOL 
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Bounceball: 
Je speelt een potje knotshockey tegen één van de andere teams. Jouw team moet proberen zo vaak mogelijk te 
scoren. Mijn doel was dus om niet te scoren en de bal dus telkens mis te slaan. Nu ben ik al niet zo‟n wonder in 
raak slaan/schoppen, dus dit was een eitje! We verloren helaas voor mijn team en gelukkig voor mij met 0-1.  
   
Foto opdracht: 
We kregen een kaartje met 10 opdrachten. Het team krijgt 15 minuten om zo veel mogelijk van deze opdrachten te 
fotograferen. Helaas maakte Edwin de foto‟s en keek iedereen na elke foto op de camera of alles er wel goed 
opstond. Toen het fototoestel moest worden ingeleverd worden, dacht ik dat mijn kansen verstreken waren.  
Op een gegeven moment was iedereen buiten en ben ik de leiderskamer in geslopen, pakte ons fototoestel en heb 
even een fotootje gewist. Mollenstreek 4 was gezet!  
 
Stormbaan: 
Leg met je team zo snel mogelijk de stormbaan af in estafette vorm. Let wel op, want alle teams vertrekken 
tegelijkertijd! Pas als de laatste over de streep is wordt je tijd geklokt. Mijn doel was dus om lekker op mijn gemakje 
over de stormbaan te gaan. Helaas liepen mijn voeten iets sneller dan dat ik zelf wilde, dus hier heb ik niet goed 
gemold vind ik zelf.  
 
Wie is de mol?? 
Na het eten zou er bekend gemaakt worden wie de mollen waren. Lex had mij door en begon vragen te stellen, ik 
had het even niet meer. Wat moest ik nou zeggen?! Manouk vroeg wie ik dacht dat de mol was. „Ja, dat ga ik niet 
zeggen‟: zei ik toen maar. Fred zat ook al naar me te kijken en ik scheet in mijn broek.  
 
Drie akelige uren gingen voorbij. De uitslag van het spel! Mijn team was 3e van de 4, dat vind ik redelijk slecht, als 
je maar met 4 teams bent. Dus in dat opzicht was mijn missie geslaagd! 2 mensen uit mijn team hebben geraden 
dat ik de mol was. Ik had natuurlijk gehoopt dat niemand het zou raden, maar helaas. Gelukkig was er een mol van 
het andere team en bij deze mol had iedereen verwacht dat hij de mol was. Dus in dat opzicht had ik het ook niet 
heel erg slecht gedaan! Toch?!  
 
Het was een heel leuk spel en ik voelde me vereerd dat ik één van de mollen mocht zijn!  
Kampleiding nogmaals bedankt!  
 
Groetjes van „DE MOL‟ 
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Datum:    14 maart 2011 
Aanwezig:   46 personen waaronder voltallig bestuur  
Afwezig met kennisgeving: Roel Vissers, Tonny Kanters, Jan van Meer, Angela van Haaften,  
  
1. Opening 
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering in gebouw De Kristal en heet iedereen welkom, hier voor het 
laatst. Toch is de datum niet verschoven zodat we in ons eigen gebouw kunnen vergaderen. Nu de voltooiing 
nadert hebben we meer dan genoeg in het gebouw te doen. De volgende vergadering zal dus wel in ons eigen 
clubgebouw plaats vinden. 
 
2. Ingekomen Stukken 
Jan van Meer heeft zich vanmiddag afgemeld en gaf de mededeling door dat wie er ook gehuldigd zou worden dat 
ze ook namens hem gefeliciteerd mogen worden. 
 
3.  Notulen jaarvergadering 2010 
De notulen zijn in 2010 gepubliceerd in het clubblad. De voorzitter neemt de notulen per pagina door. Er zijn geen 
opmerkingen dus ze worden goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
 
4. Jaarverslag secretariaat 2010 
De voorzitter leest het algemene stukje voor en neemt het jaarverslag per commissie door.  
Alle commissies hebben een verslag ingeleverd. Op verzoek van het bestuur heeft ook de stichting een verslag 
ingeleverd zodat de leden op de hoogte zijn van de bouw. Het ledental is helaas flink gezakt maar volgens de 
ledenadministratie, Anet van Hooijdonk, is het ledental weer stijgende.  
Na het doornemen komen geen aan/of opmerkingen dus bij deze is het jaarverslag aangenomen.  
 
5. Jaarverslag penningmeester 2010 
De penningmeester neemt het woord over van de voorzitter en geeft haar toelichting op de cijfers.  
We sluiten positief af. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie 2010 
Eric vd Berg leest de bevindingen voor van de kascontrolecommissie. De commissie heeft de boeken over het jaar 
2010 gecontroleerd. De penningmeester en met haar het bestuur wordt bedankt voor het nauwkeurig administreren 
en het vele werk dat weer verricht is.  
 
7. Vaststelling kascontrolecommissie 2011 
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie waarin zitting hadden: Leo van Dijk, Eric vd Berg en Roel Vissers. 
Niemand is aftredend dus de kascommissie is bij deze vastgesteld. 
 
8.  Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn Ruud van Leeuwen en Angela Rindt. Aftredend en niet herkiesbaar is An van 
Slobbe. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld dus hebben we een lege plaats aan de bestuurstafel. 

9. In stemming brengen contributie 2011 
De voorzitter benoemt op verzoek alle nieuwe bedragen en ook het verschil. Daarna licht de voorzitter de 
contributieverhoging toe die weliswaar minimaal is maar toch noodzakelijk. De vergadering geeft zijn goedkeuring. 
De contributieverhoging gaat in met terugwerkende kracht per januari 2011. 
 

10. Toekomstplannen 
De voorzitter geeft het woord aan: 
Ton Beye namens de bouwcommissie; eind maart is de oplevering. Nu al zijn een paar mensen volop bezig met de 
inrichting en schilderwerk. Piet Jacobs heeft daarnaast rondom de baan ook al een leunhek geplaatst.  
Ook is er aandacht voor de beveiliging van het gebouw. In plaats van sleutels gaat er gewerkt worden met pasjes, 
op maat gemaakt. Dit wil zeggen dat per persoon gekeken gaat worden welke toegang men krijgt/nodig heeft. 
Naast parkeervakken op de weg komt er een toegangsweg naar het gebouw op ons terrein.  
Daar zullen fietsenrekken worden gezet. Voor het vele werk hebben we hard vrijwilligers nodig. De kleedlokalen en 
de kantine zal veelvuldig gebruikt gaan worden en deze moeten goed schoongehouden worden. Ton roept hierbij 
iedereen op om een handje toe te steken en roemt nogmaals Piet Jacobs en de andere mannen van het 
onderhoudsteam voor het vele werk dat al verricht is. Zo ligt er onder de grond ook al bekabeling voor o.a. ET. 
De stichting gaat de exploitatie van het gebouw beheren. Met het Markland College is er al een contract getekend 
voor minimaal 5 jaar en dat zal automatisch worden verlengd met 2 jaar. Ook is er een andere club die gebruik wil 
maken van ons gebouw. 
Financieel zitten we wel goed maar er zijn veel mensen nodig om alles te laten draaien. 
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Vragen? 
Arie Maat: Wie krijgt een pasje? Dat zullen de trainers, commissieleden, bestuursleden en kantinepersoneel zijn. 
Dit alles moet nog worden bekeken. 
 
De voorzitter dankt Ton voor de uitleg. Ook het bestuur is wel degelijk bezig met de toekomst. Voor 2010 en 2011 
was er een beleid opgesteld, voor de korte termijn dus. Dorien en Angela zijn naar bijeenkomsten geweest om het 
beleid op de langere termijn samen te stellen. Dit moet nog worden afgerond. 
      
11. Huldiging 
De voorzitter heeft lovende woorden, oorkondes, kwinkslagen, cadeaus en bloemen voor de volgende bijzondere 
leden; 

25 jaar lid AV Groene Ster; Carla & Wim François, Jaap Wagemakers, Carla Smits en Marianne Jacobs.  
Zij ontvingen een gegraveerde pen en een boeket bloemen. 
Blijk van Waardering voor de raapsters van het clubblad; de volgende dames ontvingen een pakket van de Etos 
met een tegoedbon; Liesbeth van Oers, Jeannie van Kaam, Anke van Leeuwen, Anneke van Dijk, Tonny Kanters, 
Ad van Alphen en Ria Buinsters. 
Aanmoedigingsprijs: het vogelkooitje (wisselprijs)+oorkonde is dit jaar voor Leo van Dijk. 

 
Dan hebben we nog kampioenen gehad: 
Teun Sweere   NK wintertriathlon in Assen categorie Heren  oorkonde+bloemen 
Phily Brooimans  NK wintertriathlon in Assen bij de vrouwen 50  oorkonde+bloemen 
Ricardo Buinsters  NK D-junior 80 meter; 9.87    oorkonde+bloemen 
 
Verder moeten we afscheid nemen van bestuurslid An van Slobbe    bon en bloemen 
En van ons redactielid en tekenares Carla François     bon en bloemen 
In het najaar hebben we van Betty reeds afscheid genomen na 12 jaar redactielid te zijn geweest en haar toen ook 
op gepaste wijze bedankt. 
 
12. Begroting 2011 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Het is redelijk behoudend. 
Dennis Francois: waar zit de post van de club van 100? Dit valt onder incidentele baten/lasten. Verder zijn er geen 
vragen maar Ton wijst er nog op dat er nog altijd mensen kunnen aanmelden voor de club van 100. Sandra vertelt 
verder dat de club van 100 1x per jaar samen iets leuks doen en dat het nieuwe jaar ingaat op 1 april. 
De voorzitter zegt dat de cijfers nog onzeker zijn en dat we zeker blij zijn met de club van 100-leden.  
De begroting is na deze uitleg vastgesteld en de voorzitter bedankt de penningmeester. 
 
13. Rondvraag 
Paul van Raamsdonk: Wie controleert de boekhouding van de Stichting? 
Vz; de Stichting Waarborgfonds Sport toetst jaarlijks de boekhouding van onze stichting. 
 
Leo van Dijk: De bardienst vereist opleiding, hoe gaat dat? Dorien van Someren en Angela Rindt gaan op cursus 
voor de vereiste papieren: Sociale Hygiëne. Ook Ruud van Leeuwen en Dennis hebben deze reeds. Dan moeten 
we nog gaan bekijken hoe we het allemaal op gaan zetten. 
Bestaat de Raboloop nog wel? De loop zal zeker worden georganiseerd maar heeft wel een andere naam kregen 
omdat de RABObank geen sponsor meer is. Vanaf 2012; Groene Ster Loop Zevenbergen. Als Leo flink wil 
sponsoren dan kan de loop volgens Jan Surewaard ook “Groene Ster Leo van Dijk Loop” gaan heten. 
 
Bert Tielen dankt het bestuur en het OnderhoudsTeam namens alle leden voor de prachtige accommodatie.  
Bert stelt voor om de mensen van het OT te eren maar volgens de vz zijn ze daar wars van. Het bedrag dat ze in 
2010 hebben gekregen om samen uit eten te gaan hebben ze nog niet opgemaakt. Ze zoeken een passend 
cadeau dat ze bij Groene Ster kunnen gebruiken! Het is tekenend voor die gouden mensen. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.30 uur de leuke vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.  

 

De secretaris, 

 

 

Angela Rindt  
17-3-2011 
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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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Er wordt al hard gewerkt door onze eigen leden om het clubhuis af te krijgen: 

jong EN oud is al volop in actie geweest. 

Kom jij ook aanstaande zaterdag helpen op De Knip? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
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AANMELDINGEN 

   Koen van der Meer Rondeel 64 Klundert Mini Pupil 

Diego van Rosmalen De Meeren 127 Zevenbergen C pupil 

Wout Farla Geerland 104 Zevenbergen A pupil 

Marco de Jong Tilburgseweg 95 Breda Recreant 

Jolie van der Sanden Vogelstraat 4 Wagenberg Lopers 

Marijke van Dam Kreitenborg 13 Zevenbergen Lopers 

Jolanda Vermeij Kadedijk 134 Fijnaart Wandel 

Jannie van Kaam Van Abcoudestraat 17 Klundert Wandel 

    
    
AFMELDINGEN 

   Swen van Geel A-pupil 
  Wislet de Hair D-junior 
  Jered Muhlenbruch B-junior 
  Joshua van Gog A-junior 
  Tommy Peeters Senior 
  Linda van der Lely Lopers 
  Bart van der Lely Lopers 
  Danielle de Lint Lopers 
  Christine Reijnders Lopers 
  Sawitrie Kanhai Lopers 
  Jolanda Schoonen Lopers 
  An Polak Wandel 
  

    
    
ADRESWIJZIGINGEN 

   Joost Knook De Meeren 243 4761 SJ  Zevenbergen 
 Tijs Vermeulen Noordhoeksedijk 10 4759 CB Noordhoek 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUTATIES 

24 



 

 

 

 
APRIL 

  
MEI 

1 Sarah Storm 
 

1 Edward Verkade 
4 Aad Poelenije 

 
2 Joni Wiekart 

4 Joop Barel 
 

2 Bram Bogerd 
4 Fred Lodder 

 
3 Renate Kemner 

5 Frank Valentijn 
 

4 Melanie Lips 
5 Frans Verhoeven 

 
5 Nina Eikenbroek 

6 Karin van Geel - Veldt 
 

5 Stevin van der Meer 
6 Martijn Kannekens 

 
5 Wim Verhoeven 

10 Rina van Oosten 
 

6 Marije de Heer 
10 Ferdinand van Dijk 

 
7 Thijs van Tetering 

10 Lisanne van Hooydonk 
 

9 Wiebe Slagter 
10 Charlotte van Rijswijk 

 
9 Johanna van der Linden 

11 Bente van Geel 
 

10 Maaike Brouwer 
11 Marcel van Rijswijk 

 
11 Mieke Thijsse 

12 Pien Ardon 
 

11 Robbin Stoop 
12 Johan van Putten 

 
12 Lotte van der Made 

13 Lisa Holling 
 

13 Marc op t Hof 
13 Martine Maat - de Wit 

 
15 Yvonne Roovers 

13 Sjoerd Willemse 
 

16 Marianne Gielis 
14 Daphne van Ginneken 

 
16 Anneke Franken 

15 Maarten van der Most van Spijk 
 

18 Wouter van As 
15 Arend de Boer 

 
18 Bas Groeneveld 

16 Miranda Kallenberg 
 

19 Richel Gruijters 
16 Peter van den Wijngaart 

 
19 Malik Azoum 

17 Annemiek Machielse 
 

20 Dominic Niemeijer 
18 Eloy de Kinkelder 

 
20 Koen van der Meer 

23 Richard van Eekelen 
 

20 Esther Bon 
23 Thea Verhoef - van Kaam 

 
20 Koen van der Meer 

24 Bart Timmermans 
 

21 Philly Brooymans 
24 Nick Langeweg 

 
21 Marcel Machielsen 

24 Michelle du Frenne 
 

21 Frank den Ridder 
24 Stefan Thiele 

 
21 Pleun van der Made 

25 Ben Cornel 
 

22 Veerle Maris 
26 Youri Valentijn 

 
23 Nicky de Vrij 

27 Anne-Marije Rek 
 

23 Geoffrey Westhoff 
30 Ingrid Bakker 

 
25 Jelle Maat 

   
27 Jeanny van Kaam 

   
30 Thomas Nelemans 

   
31 Tamar van der Linden 
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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






