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VAN DE VOORZITTER
Wat een grandioos openingsfeest hebben we achter de rug. De feestcommissie heeft goed haar
best gedaan. Het hele programma was strak georganiseerd en toch was er nog ruimte voor
onverwachtse dingen.
Timothy Beck, het sprintkanon/bobsleeër en Olympisch vlaggendrager kwam door een klein
communicatiefoutje een uurtje later. De jeugd werd tijdens het wachten verrast door onze
trainers die met de hele groep de beginselen van polsstokhoogspringen probeerde bij te
brengen. De één vond er helemaal niks aan. Veel te moeilijk! Dat krijg ik nooit onder de knie!
En de ander vond het juist super, leuk, gaaf en cool om te ervaren. Toen Timothy met de sprint-clinic begon had
de jeugd dus al een aardig vermoeiend middagje achter de rug, maar ze gingen er fanatiek tegenaan. Timothy
genoot zichtbaar van de inzet die ze toonden.
Jos Verdaasdonk (die namens de onderhoudsploeg) die na het overhandigen van de fakkel aan mij, op een leuke
wijze het ontbreken van de vakantievierende Piet Jacobs aanhaalde. Het was allemaal niet gepland en toch paste
het perfect bij het totaalplaatje van de opening.
De kinderen waren al vroeg in de middag aanwezig. Zij hadden nog wat tegoed van het jubileumfeest van
september vorig jaar, want toen was het hele jeugdprogramma geschrapt omdat de baan toen niet te gebruiken
was. Ze hebben met z‟n allen een dansje ingestudeerd dat ze tijdens het openingsritueel opvoerde. Ze hebben
kunstwerkjes gemaakt, waarvan er nu 12 zijn opgehangen in de wissellijsten in de kantine. Ze hebben poppenkast
gekeken en de wat grotere jeugd heeft dus wat extra training gehad en ze hebben allemaal een ballon opgelaten
met een naamkaartje eraan. Er is een echte wedstrijd aan gekoppeld. Ik ben benieuwd wiens ballon het verste weg
is beland?
Wethouder Louis Koevoets heeft door het overhandigen van een fakkel aan Jos Verdaasdonk de baan symbolisch
overhandigd aan de vereniging en Ton Beije en ik hebben het prachtige logo op het gebouw onthuld, waarmee we
het gebouw openden. We hebben heel veel complimenten gekregen. Iedereen vindt ons gebouw heel mooi,
goed doordacht en vooral erg functioneel. Het is ook een plaatje geworden. Fantastisch!
Toen de gasten bijna allemaal waren vertrokken en we met een klein groepje nog wat aan het napraten waren,
bleek dat de riolering verstopt zat. De rommel dreef door de centrale hal bij de kleedkamers. Gelukkig was Dennis
er nog. Hij belde meteen naar een ontstoppingsbedrijf en een tijdje later was de boel ontstopt en konden we de
boel gaan opruimen. Dennis had zijn bos bloemen van eerder op de avond weer meer dan verdiend, wat een
gouden vent is dat toch. Ook D-meisje Lisanne van Hooydonk is een kanjer trouwens, want om 22:00 uur stond
ook zij stront te dweilen. Ze vond het wel stinken, maar dweilde dapper door.
Om de stank snel te laten verdwijnen werd een trucje uit grootmoederstijd toegepast: een bord met gemalen koffie
erop in elke kleedkamer en in het mindervalide toilet zou moeten werken.
Een dag later was de geur inderdaad al een stuk aangenamer en was er van de overlast van de dag ervoor niks
meer te bespeuren.
Op maandag 23 mei hebben we onze eerste bestuursvergadering gehad in het nieuwe clubgebouw. En het was
meteen de eerste vergadering die werd bijgewoond door Ronald van der Stroom. Hij had aangegeven dat hij wat
meer tijd had gekregen en dat het hem leuk leek zich in te zetten voor onze vereniging. Aan het eind van de
vergadering gaf hij aan dat de proef hem goed was bevallen en dat hij het bestuur wil komen versterken. Ook het
bestuur denkt dat Ronald een goede aanvulling voor ons is en dat er een paar mooie uitdagingen voor hem liggen.
Het is nog steeds niet bekend of wij de finale masters die op 11 september wordt gehouden, krijgen toegewezen.
Alle signalen staan op groen, maar de zekerheid hebben we nog steeds niet. De mannen masters zijn er in
geslaagd om over 2 wedstrijden gemeten, de grens van 12.000 punten te passeren. Zover we kunnen nagaan is
dat nog geen enkele club in Nederland eerder gelukt.
Argumenten waarom wij de finale moeten krijgen, zijn: AV Groene Ster staat 1e in de competitie, we hebben een
nieuw clubgebouw, we hebben een schitterend gerenoveerde baan, we sluiten in september ons 40-jarig
jubileumjaar af. Als dit niet voldoende redenen zijn om die finale te krijgen, weten wij het ook niet meer!!
Ryan Smits
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VAN DE REDACTIE
Wat een geweldig weer hadden we met de opening en ook tijdens de avondvierdaagse hebben we het droog
gehouden. Complimenten voor alle mensen die zich met de bouw en de inrichting van het clubgebouw en de
organisatie van deze evenementen hebben bezig gehouden, want het ziet er fantastisch uit en het was allemaal
prima verzorgd!
Kopij voor de volgende Knipsels graag aanleveren voor/op 27 juni!
Namens de redactie,
Hester Alofsen

CLUBKLEDING
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

HET WANDELSCHOENTJE
Hallo wandelmensen,
Dank je wel Jolanda voor het doorgeven van het wandelschoentje.
Geïnspireerd door Rianne Witkamp ben ik helemaal verknocht geraakt aan de wandelsport.
Daar ik eerst al behoorlijk moeite had met 10km. Wandelen, geniet ik nu ook van de langere tochten.
Het verliep eigenlijk net zo als met het hardlopen, op de eerste hardloopavond zei de trainer we lopen de baan
rond, ik dacht ik haal de overkant nog niet. Maar zoals het met alles gaat door het meer te doen gaat het
gemakkelijker. Wat is West-Brabant toch mooi als je zo door de natuur struint en wat ziet het er allemaal anders
uit! Het voelt zo ”eigen” als je ergens gewandeld hebt. Wandelen is de ideale combinatie van buiten zijn, lekker
babbelen en!! bewegen. Met mijn 61 jaar moet ik van mezelf nog een aantal uitdagingen aangaan. Een ervan is de
vierdaagse van Nijmegen lopen. Gelukkig ben ik ingeloot en mag ik het gaan proberen en dus ook stevig trainen.
Dit houdt in gezellig met mijn loopmaatje zoveel mogelijk kilometers maken.
Vooral de uittochten zorgen voor de nodige afwisseling, nou ja…..soms teveel polder,soms teveel bos, soms teveel
asfalt maar altijd weer dat voldane gevoel we hebben het weer gedaan!!
We boffen met zo‟n fijne groep want met een tocht van 30km. ben je toch wel zo‟n dikke 7 uur samen onderweg en
dan te bedenken dat er maar weinig stiltes vallen!! Rugzakje mee met wat drinken en eten en genieten van de
rustpunten onderweg, soms een omgebouwde garage soms een tentje soms een cafeetje maar altijd weer dat
saamhorigheidsgevoel. Ik geniet er echt van!!
Ik wens van hieruit alle mede wandelaars nog veel fijne kilometers, voor diegene die de vierdaagse gaan lopen
veel succes en geen blaren.
Voor Kaatje, Ida, Betsie, Dirk, Sjaan en Annie de franse bulldoggen van Jolanda ,veel rust!!!!
Ik geef het wandelschoentje door aan Marianne uit Zevenbergschen Hoek.
Wandelgroetjes,
Lia de Groot
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WANDELVREUGDE
Beste wandelaars,
Na een hele tijd weer een woordje van mij. De vorige keer vertelde ik dat we flink bezig waren met verbouwen en ik
kan eindelijk zeggen dat we over zijn gegaan in april. Er zijn natuurlijk nog wat kleine dingetjes die gedaan moeten
worden. En dat was bij ons de gordijnen en vitrage. Die zijn vorige week eindelijk gekomen, dus mijn hele
nieuwsgierige buurman heeft niks meer om te gluren bij ons. Maar het heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad
het verbouwen, aannemers die hun werk niet goed leverden en de voordeur die in Turkije stond in plaats van
gewoon in Nederland. We hebben wat afgezien maar gelukkig is ons paleisje wel geworden wat we wilden.
En ik schreef de vorige keer dat ik graag de Kennedeymars wilde lopen in Etten-Leur.
Eigenlijk niet echt veel getraind doordat ik uitgeloot was bij de vierdaagse. Dan denk je snel ik hoef dan niet elk
weekend te lopen. Dus ik had vakantie de week voordat de Kennedeymars georganiseerd zou worden. En ik had
mijn buurmannen een sms gestuurd dat we dan wel de 40 km konden lopen. Nee we zouden de 80 km gaan lopen,
was dicht bij huis dus als het niet meer ging zouden we het thuisfront bellen en ons op laten halen. Dus Linda
dacht, ach waarom niet, ik heb toch vakantie dus kan daar weer van bijkomen. En zo ging ik op donderdag met de
buurvrouwen ons inschrijven, de mannen waren aan het werk dus vandaar vrouwen onder mekaar.
En toen was het vrijdag, ik had niet zo heel veel gedaan die dag, eigenlijk alleen de nodige dingen en ben s‟avonds
nog even voor 4 uurtjes in mijn bedje gekropen. En toen mijn spulletjes gepakt en op naar de start van de 80 km.
Met maar 50 man zijn we begonnen om 24.00 uur. „s Nachts was het echt super lopen, geen verkeer en heel erg
koel, gewoon lekker weer om te lopen. De eerste 40 km waren op sommige momenten wel even moeilijk, je gaat
namelijk inkakken „s nachts. Maar dat losten we op met zingen en wat grappen heen en weer.
Daarna hebben we een uurtje wat rust gehouden en heb ik mijn voeten in laten tapen. Ze waren wat geïrriteerd
namelijk van de eerste 40 km. Hierna heb ik voornamelijk de laatste 40 km alleen gelopen, want de mannen liepen
wat harder dan ik. We liepen langs de panhoef en daar stond een andere buurman ons op te wachten met warme
koffie en vooral een kofferbak waar we even konden zitten. Nadat we weer wat waren bijgekomen gewoon weer
verder, de mannen wat eerder dan ik. En toen ging het even een stukje mis. Een bordje was omgedraaid waardoor
we 5 km teveel hebben gelopen, waar je wel erg van baalt op dat moment. Op dat moment is 1 van mijn
buurmannen naar huis gegaan, want hij had heel erg last van zijn knie. De laatste 15 km heb ik mezelf wel wat
vooruit moeten praten, zeker omdat ik helemaal alleen liep. Net 9 km voor het einde liep ik een blaar kapot wat ook
niet echt hielp maar ik ben gewoon door gegaan. En bij de finish was er een pintje op me aan het wachten. Ik heb
er uiteindelijk 16.5 uur over gedaan. Maar was helemaal kapot.
Maar ik kan wel zeggen dat ik hem gelopen heb. Op naar september voor de volgende 80 km.
Maar eerst de Nijmeegse vierdaagse. Ja, ook ik mag toch mee. Ik heb uiteindelijk de laatste dag nog een bewijs
gekregen om mee te doen. Ik hoop jullie snel weer te zien op een tocht!
Wandelgroetjes, Linda Roovers

NOG MEER WANDELVREUGDE
Allereerst wil ik toch even onder ons iets bekennen en dat is dat ik de laatste tijd toch weer lekker van de wandel
kan genieten ..ik weet ‟t wel.. was even de weg kwijt bij de wandel maar tijdens en na de westhoektocht was het
toch weer als vanouds. Het deed me goed om weer oudgedienden rond de inschrijftafel te zien en het zijn echt
veteranen in ons midden en dan heb ik het natuurlijk over Geert en Jan, want de familie Leys en Kremers behoren
toch wel tot de personen die het begin van de wandelclub hebben meegemaakt en hopelijk blijven ze nog lang
onder ons. Nu we het toch over de westhoektocht hebben…eerst het vele voorbereidingswerk met 6 man en
tussendoor op route checken of alles loopt zoals ‟t moet gaan. Bij de rustpunten even bijkomen die door onze
eigen vrijwilligers hun werk-hulpdiensten goed uitvoeren en na afloop nog even lekker kletsen onder het genot van
een drankje die door Piet de Jong werd verzorgd. Daarna al het materiaal opruimen en het mooiste is dat we ‟t
gelijk in ons eigen wandelruimte konden wegzetten in het nieuwe gebouw..jaja..eindelijk, dan kom je tot de
conclusie dat het toch allemaal de moeite waard is geweest…maar laat ik niet sentimenteel worden hahaha.. Een
ander verhaal, namelijk met mijn meniscus gaat het goed..drie keer in de week (in opdracht van de fysiotherapeut)
wat krachttraining met het bewuste knie-tje en ik kan weer rammen op m‟n spa in de tuin hihi..en verder geniet ik
elke dag van het niet meer deelnemen aan het werkproces en daarom zou het leuk zijn als ik weer afstanden kan
lopen, want natuurlijk mis ik dat wel maar dat komt hopelijk wel goed.
Ben zo zachtjes aan al bij de commissie weg, maar ik blijf natuurlijk wel lid van de wandelclub en gelukkig zijn er
weer twee man bijgekomen namelijk Joop Barel en Linda Roovers, dus life goes on..
Oh ja, met de avondvierdaagse werd aan ons gevraagd of we dinsdag, woensdag en donderdagavond het verkeer
konden regelen en dat was echt leuk werk dus Anneke, Jolanda, Thea, Arie en ik waren die dagen van de partij.
Nou beste wandelaartjes ik hoop dat jullie niet alleen een leuke maar ook een gezonde zomer tegemoet gaan en
wat ik altijd zeg, wees niet bevreesd want maluku fred is hier geweest haha ..
Groetjes, Fred
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BBQ+

Meer dan zomaar barbecueën!
Kies zelf uw complete BBQ+ arrangement
met of zonder bowlen.

SUPER BBQ + BOWLEN
all-in arrangement + 6 consumpties

40,- p.p.

SUPER BBQ

vlees + stokbrood + frites
+ sausjes + dessert
+ springkussen voor de kids

22,50p.p.

Ve r s t a n d Va n

Nieuw bij de 3 Musketiers:

Le

k ke r V e e s
l

A. ARDON,
keurslager

www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b

6

4762 AL Zevenbergen

0168 370 545

info@de3musketiers.nl

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403
www.keurslager.nl

WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum
nr. Route
05 juni
autotocht
12 juni
56 Oudenbosch
19 juni
50 Langeweg
26 juni
40 Rode Vaart
03 juli
autotocht
10 juli
53 Koksweg
17 juli
37 Moye Kene
24 juli
geen tocht, vakantie
31 juli
geen tocht, vakantie

afstand Begeleider
Fred
15
Martine
14
Joop
12
Arie
Anneke
14
Linda
12
Arie

DINSDAGAVOND TOCHTEN
Datum
nr. Route
07 juni
22 Naturisten
14 juni
28 Pootweg
21 juni
32 Bloemendaal
28 juni
38 Krukweg
05 juli
22 Naturisten
12 juli
21 Klundertse weg
19 juli
32 Bloemendaal
UITTOCHTEN
zaterdag 4 juni

afstand
10
10
12
12
10
10
12

Begeleider
Anneke
Martine
Anneke
Anneke
Martine
Anneke
Martine

Halve Zolentocht, wvs Waalwijk
Buurthuis de Wierd, St. Crispijnstraat 83, Waalwijk
40, 30 en 25 km: start 8.00-10.00

zondag 26 juni

20 en 15 km:

start 8.00-12.00

10 en 5 km:

start 8.00-13.30

Bruggentocht, wvs Dortse Vierdaagse
Sportgebouw Eneco, Halmaheiraplein 37, Dordrecht
55 en 45 km: start 7.30-9.00

zaterdag 9 juli

35 km:

start 7.30-10.00

25 km:

start 8.30-10.00

Zevendorpentocht, wsc Vosmeer
Vossenkuil, Bouw Kooymanstraat 2, Oud Vossemeer
50 en 40 km: start 7.00-9.00
30 km:

start 7.00-10.00
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JURYCURSUS
Met trots kunnen Fred Lodder en ik (Ria Buinsters) vertellen dat we geslaagd zijn voor de jurycursus algemeen 60.
Niet dat wij dit wereldkundig willen maken aan iedereen, maar vooral om iedereen enthousiast te maken voor zo'n
cursus. Bart Langenberg van Spado heeft onze groep met veel vakkennis de regels van jureren bijgebracht en ons
vooral in veel valkuilen laten lopen. Natuurlijk leer je in de praktijk het meest. Na deze cursus begrijp je wel wat je
fout gedaan hebt bij vorige wedstrijden, waar je dan als "leek" bijstond en dacht alle kennis te hebben.
Om een voorbeeld te geven; Wie zegt niet tegen de junioren dat ze drie weigeringen mogen hebben bij
hoogspringen? Blijkt dit 1 minuut te zijn, nadat de deelnemer klaar staat.
Ook leuk om rollenspel te doen. Moet je als moeder gaan kogelstoten, heel blij dat je met 2kg de 2,5 meter haalt.
Ga je thuis wel af: Zoon Ricardo haalt met 4kg al 11,06 meter………….
Dus houd de site van de atletiekunie in de gaten voor wie ook een officieel papiertje wil halen.
(www.atletiekunie.nl item; jury)
Voor alle juryleden die al in het bezit zijn van algemeen 60. Er is op 3 september een cursus tijdwaarnemer in
Steenbergen. Dit is 2x 2,5 uur (dagdeel theorie en dagdeel praktijk).
Voor alle jeugdleden van 13 t/m 16 jaar. Ik wil proberen om een jeugdjuryleden cursus te regelen bij AV Groene
Ster. Probeer dit april 2012 te laten starten.
Wie nu al interesse heeft bel maar even. Ricardo Buinsters en Martijn van Hooijdonk hebben al aangegeven mee
te willen doen, omdat ze het leuk vinden om te helpen bij wedstrijden.
Ria Buinsters telefoon; 0168-467206

VAN HET TRAINERSFRONT
Vorige week was het zo ver, ik kreeg een mailtje waarin verzocht werd een stukje voor het trainersfront te
schrijven. Sinds ik trainer ben is dit voor mij de eerste keer en kan het wel bestempeld worden als primeur.
Maar dan, trainersfront, wat ga ik schrijven en waarover? Een stukje over mezelf (voor degene die mij niet kennen)
of een stuk over het nieuwe clubgebouw? Of toch maar iets over de C-Junioren?
Eerst de C-Junioren dan maar, dat is toch wel de reden dat ik een stukje mag schrijven.
De competities van de C-Junioren zijn weer achter de rug. Met een wedstrijd in Zierikzee en eentje in Roosendaal
mochten we dit jaar niet klagen over de reisafstand. Dankzij deze wedstrijden zijn een drietal atleten geselecteerd
voor de Interregio wedstrijd in Rotterdam welke 28 mei plaats zal vinden.
Wat me elke keer weer opvalt is dat C-Junioren een wedstrijddag pas echt kunnen afsluiten na een ritje langs de
AC. Op de terugweg uit Zierikzee was dit helaas niet mogelijk (in Zeeland kennen ze blijkbaar nog geen AC),
maar gelukkig na de wedstrijd in Roosendaal wel. Het was immers „maar‟ een klein stukje van het Red-Band
sportpark vandaan volgens sommige. Met de uitspraak „met de fiets doe ik er 5 minuten over‟ waren we na een
toertocht dwars door de stad een kwartier later bij de AC aangekomen. En dat dan met de auto (ik wist niet dat
sommigen zo hard konden fietsen). Na het verhogen van het vetpercentage is de tocht naar huis weer vervolgd.
Bij de senioren hebben we pas één competitiewedstrijd gehad. De competitie begon dit jaar pas laat waardoor de
voorbereiding optimaal is (al moet dit nog blijken). 5 juni zal er afgereisd worden naar het Brabantse Drunen voor
de 2e wedstrijd. Tijdens de wedstrijden worden de prestaties altijd vooraf voorspeld wat af en toe nog belangrijker
lijkt als de wedstrijd zelf. Nu kan ik het niet laten om dan toch even te melden dat ik bovenaan sta!! Goed inzicht en
mensenkennis zal ik maar zeggen.
Na wat twijfel waarover ik zal schrijven heb ik nu toch al aardig wat op papier! Ik hoop dat ik de creativiteit nog
even vasthoud voor mijn afstudeerverslag waar ik me de komende weken mee bezig zal houden.
Ferdi
De volgende die een stukje mag schrijven voor Van Het Trainerfront is Frits Verhoeven
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OPENING BAAN EN CLUBGEBOUW
Er zijn jaren van hard werken aan vooraf gegaan maar die vruchten daarvan mochten we op zaterdag 21 mei
aanschouwen. De baan heeft een geweldige metamorfose ondergaan en er is een prachtig gebouw herrezen.
Iets waar wij als stichting en bestuur enorm trots op zijn en we hopen dat de komende jaren veel leden het gemak
en de gezelligheid van de accommodatie willen ervaren. De noeste arbeid van zeker de laatste weken door een
groep vrijwilligers, de laatste loodjes zijn altijd het zwaarst, werden meteen vergeten op zaterdag 21 mei.
Wat de leden ervan vinden heb ik eigenlijk nog niet veel gehoord! Wat is jullie mening?
De feestcommissie had alles tot in de puntjes voorbereid. Zaterdagmiddag begonnen de feestelijkheden voor de
jeugd met een scala aan workshops. Alles was vrolijk versierd en de catering werd ook door de feestcommissie
geregeld. De ceremonie verliep goed en had ook een spontaan tintje in de vorm van een toespraak van Jos waarbij
Carla werd overvallen. De ballonnen gaven de lucht ook een Groene Ster tintje.
(Op het tijdstip van dit schrijven, donderdagmiddag 26 mei, zijn al 2 kaarten terug gekomen. Best al van ver weg.
Verder verklap ik nog niks. De feestcommissie gaat hier verder mee aan de slag.)

Het weer speelde mee en het werd een drukbezochte, gezellige dag. Jammer dat er ‟s avonds nog een
verstopping in de toiletten plaats vond waarvoor een rioolman moest komen. Enkele dapperen hebben de
strontzooi staan dweilen.
We kunnen terugkijken op een vrolijke, mooie dag. Deze kan weer als een mijlpaal worden bijgeschreven in onze
Groene Ster historie. Afgelopen zaterdag zijn de vrijwilligers weer aan de slag gegaan. Af is het gebouw nog niet.
Daar zal nog wel de nodige uurtjes in gaan zitten alvorens we het gebouw echt in gebruik kunnen gaan nemen.
Graag hebben we daar wat extra handen bij nodig.
Angela Rindt
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Fysiotherapie- en trainingscentrum

FYSIOWAVE
Fysiotherapie

Fysiotherapie
Manuele therapie
Lymfedrainage
Sportfysiotherapie
Caesartherapie
Podotherapie
Psychotherapie

Preventieve Fitness

Fitness
Pilates
Zwemles
Baby zwemmen
Peuter zwemmen
Aquarobic
Trimzwemmen

Zwembad

Aquajoggen
55+ zwemmen
Aquabalance
Zwangerzwemmen
Snorkelen
Zwemmen is leuk
Therapiezwemmen

WWW.FYSIOWAVE.NL
Veldkers 2

4761WG

Zevenbergen

0168-325543

Chinees Indisch
Restaurant
Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

Openingstijden:
Maandag gesloten (feestdagen uitgezonderd)
Dinsdag t/m Vrijdag van 16.00 tot 21.30 uur
Zaterdag, Zondag en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Zandberg 81, 4761 TW Zevenbergen
tel. 0168-327373, www.foeho.nl

Wilt u ook adverteren
in ons clubblad?
Vraag naar onze voordelige
tarieven via
knipsels@avgroenester.nl
Aandacht voor gast, eten,
drinken en ambiance
dat is onze “HOOFTZAAK”
Dinercafé | Feesten | Vergaderingen | Buffetten | High Tea
Markt 8 | Zevenbergen | T 0168-323620
www.vanderhooft.nl

Noordhaven 110, 4761 DC Zevenbergen
Tel. 0168-327632

VAN LOON JUWELIERS
Noordhaven 114, 4761 DC Zevenbergen
Tel. 0168 - 327400
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Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen
Tel:0168-335199 Fax:0168-370280
e-mail: info@vanloonjuweliers.nl
www.vanloonjuweliers.nl

HUISREGELS
Hierbij de Huisregels die zijn opgesteld door het bestuur en die gekeurd moeten worden op de volgende ALV.
De regels komen ook in ons clubgebouw te hangen zodat het voor iedereen duidelijk is.

De Huisregels van Atletiek Vereniging Groene Ster
AV Groene Ster is een middelgrote vereniging. Dit gegeven noodzaakt het bestuur om duidelijkheid te verschaffen over
wat van iedereen wordt verwacht en hoe we op een goede en sportieve manier met elkaar en met de eigendommen van
de vereniging en van anderen omgaan.
Hoewel richtlijnen absoluut niet aansluiten op iedere situatie die zich kan voordoen, geven zij echter wel de sfeer binnen
de vereniging weer en daarmee “de geest”, waarbinnen uitzonderingsgevallen mogelijk zijn, dan wel worden
opgelost. Deze huisregels behoort ieder lid te kennen en na te leven. Ze komen ook zichtbaar in de accommodatie te
hangen. Gezien de forse investeringen die de laatste jaren mede door de vereniging zijn gedaan, is een rijk bezit
opgebouwd. Hierop kunnen we trots zijn, een zuinig en verantwoord omgaan met deze eigendommen is de basis voor
een verantwoorde exploitatie van de verenigingsmiddelen op lange termijn.

De Huisregels is een aanvulling op de statuten van AV Groene Ster

Algemeen
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Na gebruik van de accommodatie laat men deze ordentelijk achter.
Het is niet toegestaan het clubgebouw te betreden op spikes.
Het is niet toegestaan te roken in het clubgebouw, op het boventerras of onder de
overkapping.
Al het afval, inclusief kauwgom, dient men in de afvalbakken te deponeren.
Voor vergaderingen e.d. moet je de desbetreffende ruimte reserveren. Dit doe je bij de
stichting. Op de website staat de agenda van het gebruik en de bezetting van het
clubgebouw.
Tijdens openingstijden wordt de bar bemand door ingeroosterde vrijwilligers. De
richtlijnen voor het gebruik van de kantine zijn daar aanwezig.
Het gebruik van de TV/Video kan uitsluitend in overleg met de dienstdoende bardienst,
dat tevens voor de bediening ervan zorgt.
Sleutels van het clubgebouw kunnen niet worden “geleend”. Elk verantwoordelijk
persoon c.q. aanwezig bestuurslid kan op verzoek zorgen voor het openen en sluiten
van diverse ruimten.
Aan bestuur, trainers en commissieleden worden sleutels beschikbaar gesteld voor de
ruimten waarvoor zij voor de uitoefening van hun taak toegang dienen te hebben.
Bepaalde ruimten van het clubgebouw zijn gereserveerd voor speciale doeleinden,
zoals ruimten voor voorraden, materialen, archief en elektra. Deze ruimtes blijven
permanent gesloten en worden beheerd door de hiervoor verantwoordelijke commissies
en/of functionarissen.
Sporttassen dienen te worden geparkeerd in de daarvoor speciaal aangewezen ruimte.
Eventueel kan men spullen bewaren in de daarvoor bestemde lockers.
Het is niet toegestaan om tafels, stoelen en barkrukken naar buiten te nemen. Slechts
na overleg met de verantwoordelijken kan hiervan worden afgeweken.
De bardienst is conform het barreglement bevoegd een ieder de toegang achter de bar
en/of tot de keuken te ontzeggen.
Fietsen c.q. brommers niet op het terras, tegen de omheining of ander hekwerk
plaatsen maar in de daarvoor bestemde fietsenstalling.
Groenstroken niet gebruiken als wandel en/of speelplaatsen. U wordt verzocht hiervoor
de aangelegde looppaden te gebruiken.
Auto‟s uitsluitend parkeren op de daartoe, buiten het complex, aanwezige
parkeerplaatsen. De groenstroken zijn geen parkeerplaatsen!
De leden worden verzocht om beschadigingen aan de accommodatie zo snel mogelijk
aan het bestuur te melden.
De openingstijden van de kantine kunnen worden beïnvloed door het
wedstrijdprogramma.
Openings- en sluitingstijden op doordeweekse dagen, bij wedstrijden en evenementen
worden vastgesteld door of in nauwe samenwerking met het bestuur c.q. stichting en
altijd conform de Drank-en Horecawet.
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Baanreglement
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Tijdens trainingstijden mogen alle leden vanaf de B-junioren gebruik maken van de
baan om te lopen mits de groepen die op dat moment hun vaste training hebben niet
gehinderd worden. Wel moet u zich melden bij de aanwezige trainer.
Alleen senioren mogen gebruik maken van materiaal als er geen trainer bij is. Alle
andere leden mogen alleen gebruik maken van materiaal (ook horden) als er een
trainer bij is.
De baanregels hebben tot doel om zo lang mogelijk optimaal gebruik te maken van
de baan. Inlopen zoveel mogelijk aan de buitenzijde van de baan (als het even kan
niet in baan 1 en 2).
Probeer de baan zo min mogelijk te bevuilen met modder, gras, zand e.d. Maak vuile
schoenen eerst schoon op de tegels. Bij verspringen de schoenen en kleren
uitschudden boven de roosters.
Niet met skateboarden, skeelers e.d. op de baan. Ook niet met auto‟s e.d. over de
goot aan de binnenkant van de baan rijden.
Niet met krijt uw aanloop markeren. Tape is wel toegestaan met dien verstande dat
dit ook weer verwijderd wordt na gebruik.
Er mogen geen spikepuntjes gebruikt worden die de kunststof kunnen beschadigen:
dus niet langer dan 9 mm.
Het is verboden om de hoogspring-en polsstok hoogspringmatten te gebruiken
zonder de regenhoes te verwijderen.
Na het kogelstoten de kogelkuiltjes egaliseren en de sector weer gelijk maken met de
sleepmat.
Na het kogelslingeren de opstaande randen in het gras weer gelijk maken.
Wat betreft het aandoen van de baanverlichting:
Wees bewust van het energiegebruik. De verlichting dus pas aanzetten als dat
echt nodig is en afhankelijk van de drukte er voor kiezen om 4 of 8 lampen
aan te zetten.
Tussen het uit- en weer aan doen ten minste 15 a 20 minuten laten zitten.
Altijd veilig en dus geconcentreerd met uw sport bezig zijn dus:
speren, disci en kogels niet in de richting van mensen of kunststofaanlopen terug werpen c.q. stoten.
Niet te dicht bij de discuskooi staan omdat het net naar buiten kan veren.
Bij het ophalen van geworpen speren of disci altijd naar de aanloop of ring
blijven kijken.
Speren vertikaal dragen als u er mee loopt.
Niet „tegen‟ horden „in‟ lopen.
Als het even kan NIET een „gevaarlijk‟ onderdeel doen (bv. Polsstok) als er
verder helemaal niemand op de baan is.
Bij onweer geen gebruik maken van de baan. Als het verschil tussen de flits
en de donder 10 tellen is kan de bliksem al inslaan!
Materiaal opbergen waar het hoort. Houd de materiaalberging netjes.
Aanwijzingen van trainers of andere verantwoordelijken, met betrekking tot het
gebruik van de accommodatie, dienen geheel en gelijk opgevolgd te worden.
Als er materiaal kapot gaat moet dit gemeld worden bij een trainer of een lid van de
materiaalcommissie, zodat deze zorg kan dragen voor herstel c.q. nieuwe aanschaf.
Heeft men EHBO-spullen gebruikt gelieve dit ook aan te geven op de betreffende lijst
in de EHBO-ruimte zodat men tijdig de koffer weer kan aanvullen.
Niet roken op de baan.
Geen glaswerk, flessen, kopjes etc. meenemen naar de baan

Barreglement
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

18.

Het gezellig hebben in de kantine hoeft niet gepaard te gaan met het gebruiken van
alcohol. Ook onder het genot van een thee, koffie of limonade is dat heel goed
mogelijk.
Conform de drank- en horecavergunning wordt pas na 14.00 uur alcohol geschonken.
Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
Verkoop van sterke drank (meer dan 15% alcohol) aan personen jonger dan 18 jaar
is verboden.
De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen,
tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de
kantine of elders op het terrein van de vereniging
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders
(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
Er wordt geen alcohol geschonken aan: trainers en andere begeleiders van de jeugd
tijdens de uitoefening van hun functie.
Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage
alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van
alcoholhoudende drank worden geweigerd.
Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning.
De barvrijwilligers zijn ten minste 18 jaar, ze hebben een instructie verantwoord
alcoholgebruik gevolgd, ze staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd en zijn
betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins.
Het is alleen aan de aangewezen barmedewerker(s) en leidinggevenden toegestaan
zich achter de bar, in de keuken en opslagruimte te bevinden.
Er moet contant bij elke bestelling worden afgerekend.
De werkwijze van het bargebruik is vastgelegd en ligt ter inzage in de kantine van
het clubgebouw.

Het bestuur is zich ervan bewust dat er heel wat van u allen wordt gevraagd. Toch rekent het
bestuur op de medewerking van alle leden en overige bezoekers om de aangegeven richtlijnen
zowel binnen als buiten na te leven.
Bedenk hierbij steeds: “Goed voorbeeld doet goed volgen”
Laten we trots zijn op wat we hebben en dit op een goede wijze verzorgen en beheren, opdat
we er allen nog lang plezier aan mogen beleven.
Aldus vastgesteld tijdens de ALV van
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ELKE DOnDERDAG
OP DE MARKT In
ZEVEnBERGEn

POVER SCHOENEN & SPORT
Koekoeksedijk 36
4761 PJ Zevenbergen
Telefoon: 0168-326412
Mobiel: 06-54985679

ontwerp
verkoop
realisatie

VAN AART BANDEN
BANDEN
Industrieweg 11
4762 AE Zevenbergen
Tel.: 0168-328741
www.vanaartbanden.nl

UITLATEN

ACCU’S

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

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?
Vraag naar onze voordelige tarieven via
knipsels@avgroenester.nl

NIEUWE COLLECTIE WANDELSCHOENEN

Diverse modellen van:
Lowa, Meindle, Salamon,
New Balance, Gri-Sport, Asics

Noordhaven 86, Zevenbergen
0168-324404
Mevr. B. Kemner
Slingeland 30
Zevenbergen

Gediplomeerd Pedicure
Lid Provoet

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

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

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!

WBAB
Boerkensleen 25
4705 RL Roosendaal
Telefoon: 0165-567536

Adviesbureau voor de werktuigbouw en bedrijfskundige sector
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Haveneind 2
4761 BZ Zevenbergen
zevenbergen@pelikaanreizen.nl
Tel. 088 – 7354555

RABOBANKLOOP ZEVENBERGEN WORDT
GROENE STER LOOP ZEVENBERGEN
Met ingang van 2011 verandert de naam van onze jaarlijkse loop op de 3e zondag van september (18-09-2011).
Reden hiervan is dat de Rabobank na een groot aantal jaren heeft besloten de sponsoring van deze wedstrijd te
stoppen. Wij vinden dit natuurlijk jammer, maar begrijpen de overwegingen van de Rabobank.
Wij danken hen voor de jarenlange financiële steun.
Niet alleen de naam van de wedstrijd is veranderd. Ook het parkoers is met ingang van dit jaar anders.
Nu onze accommodatie geheel vernieuwd is en we beschikken over een prachtig clubhuis, hebben wij als
commissie in samenspraak met het bestuur ervoor gekozen de start en finish plaats te laten vinden op onze
atletiekaccommodatie. Dit betekent dat gestart wordt op de atletiekbaan en dat na het verlaten van het sportpark
de lopers rechtsaf gaan de Galgenweg op. Hierna ziet het parkoers er als volgt uit:
-Willem-Alexanderlaan
-Zeestraat
-Dr. Ariënslaan
-fietspad Suikerpad tot Kristalllaan
-fietspad langs Kristallaan (tot Tholos)
-Weegbreestraat
-Pinksterbloemstraat
-Papaverstraat
-fietspad langs Westrand, vanaf Akkerwindestraat tot Provinciale Weg
-fietspad langs Provinciale Weg, vanaf Westrand tot Galgenweg
-Galgenweg tot aan atletiekbaan, waarna finish op atletiekbaan
Bovenstaand parkoers is een kleine 5 kilometer en kan 1, 2 of 3 keer worden afgelegd, afhankelijk natuurlijk voor
welke afstand is ingeschreven.
Als commissie hopen wij dat het deels nieuwe parkoers voor velen een uitdaging vormt om op zondag
18 september 2011 de hardloopschoenen aan te trekken en mee te doen aan onze wedstrijd of prestatieloop.
De start is om 13.30 uur. In volgende clubbladen zullen wij jullie verder informeren omtrent de Groene Ster Loop
Zevenbergen. Mochten er nu al vragen zijn dan kun je deze natuurlijk gewoon stellen aan een van de
commissieleden, t.w. Phily Brooimans, Liesbeth van Oers, Jan Surewaard of Ben Cornel.
Namens dee commissie Groene Ster Loop Zevenbergen
Ben Cornel

COMPETITIEWEDSTRIJD MASTERS 15 MEI
Hallo Groene Sterren,
de

Zondag 15 mei was het zover, de 2 competitie wedstrijd van de masters. Omdat we dit keer helemaal naar
Terneuzen moesten, vertrokken we vrij vroeg. Nou ja 9 uur is vrij vroeg, op een zondag.
Natuurlijk was bijna iedereen er, alleen Frank (1500m. en 5000m.) kwam later.
De sfeer zat er gelijk goed in mede omdat we vorige keer heel goed gepresteerd hadden.
Dennis had weer de nodige berekeningen gemaakt, zodat we weten wat van ons verwacht wordt, mochten we dat
vergeten zijn. We hadden 1 wijziging. Lex helaas geblesseerd aan zijn knie en kon dus niet meedoen.
Ryan offerde zich wel op om discus en 100m. te doen en Lex nam de taken van Ryan waar en ging mee als
teamleider en jury. Ook was er een Dames master team met Liesbeth, Jolanda en Dorien, met Jack als chauffeur
en supporter.
We gingen op weg, en aan het einde van zeeland (de wereld), moest je een tunnel door om ons
einddoel te bereiken. Hiervoor moet je tol betalen of je hebt een heel gemakkelijk kastje en kun je zo doorrijden.
Laten we het zo zeggen, dat met dat (geleende) kastje, het toch niet zo zeker is dat het poortje ook sneller open
gaat. Na nog een toeristische route te hebben gereden kwamen we aan bij het sportpark Zuiderpark.
Even een stekkie vinden en dan eerst een kopje koffie met een echte Zeeuwse bolus. Onze vaste voorbereiding
van een wedstrijd. Dennis is zich ondertussen aan het warmlopen en Lex heeft de nodige vergaderingen.

15

Speerwerpen is het 1ste onderdeel, waarbij Dennis de speer met een afstand van 39.61m een goede 1ste poging
neerzet. Maar mede door de tegenwind is dit ook gelijk de beste prestatie van de 4.
Daarna is het de beurt aan Ryan en Justin die de 100m. doen.
Ryan heeft een goede en spannende race en het gaat redelijk gelijk op tot aan de finish.
Hij gooit zich over de finish en dat levert een goede tijd op. 13.38sec wat een clubrecord betekende.
Daarna is Justin aan de beurt en na een valse start van een ander team zijn ze bij de 2de start goed weg. Met groot
gemak haalt hij de overwinning. Met een tijd van 11.24sec is dit een hele goede prestatie, en een verbetering van
het clubrecord. Justin is in vorm (maar goed ook).
De volgende onderdelen zijn Discus en de 800m. en Dennis doet de 800m. in een tijd van 2m13.08. Ook dit is
weer een goede prestatie. Ryan werpt de discus in de eerste pogingen niet erg ver, maar een latere poging is wel
succesvol, waren het niet dat deze net buiten de lijn komt en dan is de worp ongeldig en blijft de beste prestatie
van 27.61m staan. Ondertussen is onze loper gearriveerd en begint met inlopen.
Voor Frank begint de dag met een 1500m, die hij in een wel heel spannende race weet te winnen.
Frank ligt van af het begin aan kop en moet deze positie helaas in de laatste ronde afstaan, maar weet zich in de
laatste 50 meter terug te vechten, en er voorbij te gaan. Na een “”WHAT THE FUCK”” van de tegenstander pakte
Frank uiteindelijk de winst. Met een tijd van 4m36.76 een knappe prestatie.
Justin maakt zich ondertussen op voor de 400m. Een beetje zenuwachtig, want het is toch 1 hele ronde die je
moet afleggen en je zou de weg maar eens kwijt raken. Met een tijd van 51,61Sec is dit wederom een zeer snelle
en knappe prestatie, en tevens een clubrecord.
Dan eindelijk na een dag van relaxen en niks anders doen dan aanmoedigen, mag ik binnen een kleine 45min
mijn onderdelen afwerken. Want verspringen en kogel begonnen zowat gelijktijdig.
Met de juryleden overeengekomen dat ik pendelde tussen de onderdelen. Met wat aanwijzingen van Justin ging
de laatste poging van kogel naar een goede 12,29 meter. En met de laatste poging van verspringen was ik ook
zeer tevreden, want 6,15 meter was al weer een tijdje geleden.
Toen was het weer de beurt aan Frank, die een 5000m mocht gaan doen.
Het zijn 12 ronden en Frank had een fluoriserend petje op. Achter hem liep een loper die als volgt werd
aangemoedigd. “Pak dat petje, pak dat petje” en dit ging zeker 6 ronden zo. Het enige wat ik weet is dat deze
loper, s‟ avonds, als hij zijn ogen dicht doet een felle vlek voor zich ziet. Het petje van Frank.
Helaas haalde de loper Frank in, maar ook hij had een petje waarop wij riepen: “Frank, pak dat petje”.
Met een tijd van 17m14.96 een goede tijd.
Het laatste onderdeel de Zweedse estafette. Deze keer, zeker geen regio record. Lex is geblesseerd en tja Ryan
loopt goed, maar niet zo snel als Lex. Maar begrijp me niet verkeerd, je hebt iedereen nodig en iedereen is ook
welkom om het te lopen. En dat gebeurde ook.
Ryan had zich toch iets te enthousiast over de finish van de 100m gesmeten en daardoor toch een blessure op
gelopen. Wat nu? Nou dan moet Frank maar 100m doen. Het was voor Frank de eerste keer dat hij een estafette
ging doen. Even de regels uitgelegd. Haken openen en sluiten, stokje over pakken en gaan. Oké, anders gezegd
hier beginnen en zeker het stokje hebben voor deze streep. Na 1 keer oefenen, zag het er wel goed uit en met wat
support en aanwijzingen van de dames moet het goed komen.
Justin vertrok voor de 1ste 400m, dat rondje kent hij wel, verdwalen doet hij niet meer en hij deed het lekker rustig
aan. Nou ja ik vind 54sec nog steeds erg snel, maar voor hem fluitend.
Dennis pakte het stokje over voor zijn 300m. Er was ondertussen alweer een enorm gat ontstaan tussen ons en de
nummer 2. Dennis trok goed door en de laatste 100 meter gingen dan ook beter dan de vorige keer. Ik vertrok
alleen iets te vroeg waardoor de wissel iets te rommelig verliep. Ook de 200m zat er al snel op en toen moest
Frank zijn 100m gaan doen. Stokje ook hier goed overgegeven en Frank (zijn 1ste keer estafette) liep lekker zijn
100m, waarbij terecht werd opgemerkt, door de microfonist, dat deze man net 5000m had gelopen.
ste
En met een tijd van 2m10.74 hebben we het helemaal niet slecht gedaan, en waren we wederom 1 van
ste
Nederland en sneller dan de 1 Div. Zo zie je maar dat je van alle markten thuis moet zijn om master te zijn.
Na een lekker, en een zeker verdient pilsje of blikje fris, gingen we weer op huis aan.
Misschien niet zo goed gepresteerd als de 1ste competitie wedstrijd, qua punten, maar toch een goed
resultaat(6082pnt). Waar de een wat liet liggen, heeft de ander beter gepresteerd, en kom je toch op een goed
ste
eind resultaat. We staan dus in de FINALE. En met 2 keer een 1 plaats moet er toch wel een podium plek
inzitten. Ik hoop ook van harte dat deze FINALE in Zevenbergen gehouden wordt. En met een voltallige ploeg op
sterkte en voor eigen publiek, kunnen we NEDERLANDS KAMPIOEN worden met de masters.
Ik zou 11 september in jullie agenda zetten en komen kijken en aanmoedigen, want 1 ding is zeker het wordt
spannend. Wij gaan ervoor, jullie ook???
De Sportieve Groeten en tot 11 SEPTEMBER.
Eric.
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VERKEERSREGELAARS GROENE STER LOOP ZEVENBERGEN
Elders in dit clubblad is een stukje opgenomen over de Groene Ster Loop Zevenbergen 2011.
Deze loop kan alleen maar georganiseerd worden als weer velen met ons zich op 18 september willen inzetten.
Een van de jaarlijks terugkerende aspecten betreft het waarborgen van de veiligheid van de lopers via het afzetten
van het parkoers voor andere weggebruikers. Vanuit de politie en de gemeente worden hieraan steeds meer eisen
gesteld.
Op een aantal belangrijke kruispunten is het verplicht te werken met verkeersregelaars. Deze verkeersregelaars
moeten een instructie hebben bijgewoond, waarna zij voor de periode van een jaar een „aanstellingspas
verkeersregelaars‟ ontvangen. Met deze pas ben je bevoegd om bij evenementen (ook de Groene Ster Loop
Zevenbergen is een evenement) op te treden als verkeersregelaar. Bij een tekort aan verkeersregelaars kan de
gemeente besluiten de benodigde vergunning niet te verlenen of op een later moment in te trekken.
Bij deze doen wij een oproep aan een ieder die niet zelf mee wil/kan lopen op 18 september, maar wel mee wil
helpen op deze dag om tijdens de Groene Ster Loop te assisteren als verkeersregelaar.
Met elkaar kunnen we er dan weer een sportief en gezellig, maar vooral veilig evenement van maken.
Voordat je als verkeersregelaar aan de slag kunt, moet je dus een instructieavond bijwonen.
Wij begrijpen dat het extra tijd van je vraagt, maar de veiligheidsvoorschriften verplichten ons hierop in te zetten.
Zonder medewerking in deze zal het bijna onmogelijk worden om nog een wedstrijd dwars door Zevenbergen te
organiseren. Wij hopen dat velen van jullie 1 uur tot 1,5 uur vrij willen maken om de instructieavond bij te wonen en
ons op 18 september willen steunen in het veilig laten verlopen van de wedstrijd.
Als je de instructieavond hebt bijgewoond, laat dit dan even weten aan Liesbeth van Oers of Ben Cornel.
Hieronder vindt u informatie van de gemeente Moerdijk, met o.a. de data wanneer de instructie avonden worden
gehouden. Aanmelden kan bij de Gemeente Moerdijk of bij de Gemeente Halderberge, maar ook door gewoon die
avond om 19.30 uur aanwezig te zijn.
Mochten hierover nog vragen zijn dan kan je contact opnemen met een van de commissieleden,
t.w. Phily Brooijmans, Liesbeth van Oers, Jan Surewaard of Ben Cornel.
Namens de commissie Groene Ster Loop Zevenbergen,
Ben Cornel
Bij evenementen op de openbare weg kan het nodig zijn dat er verkeersregelaars worden ingezet om de veiligheid
en de doorstroming van het verkeer en de deelnemers te garanderen. De organisatie van het evenement dient te
zorgen voor voldoende verkeersregelaars. De verkeersregelaars moeten minimaal 16 jaar zijn en in het bezit zijn
van een geldig aanstellingsbesluit en aanstellingspas.
Bij assistentie als verkeersregelaar dient u in bezit te zijn van:
Een door de politie gewaarmerkte instructieverklaring
Een recente pasfoto
De politie is verantwoordelijk voor de instructie van verkeersregelaars. Meerdere malen per jaar zijn er
instructieavonden, verspreid in het politiedistrict Bergen op Zoom. Het maakt niet uit op welke locatie de
instructie wordt gevolgd. Vooraf inschrijven is niet nodig en deelname is gratis. De deelnemers moeten een
geldig legitimatiebewijs en een pasfoto meenemen (ook als u vorig jaar een pasfoto heeft ingeleverd!). Na
het volgen van de instructie ontvangen de deelnemers een gewaarmerkte instructieverklaring.
Instructiedata 2011 (aanvang 19:30 uur):
08-06-2011 – ‘t Cromwiel, Krommeweg 1, Steenbergen
23-06-2011 – Gemeentehuis, Pastoor Van Kessellaan 15, Zevenbergen
Aanstellingsbesluit en aanstellingspas
Na het volgen van de instructie kan bij de gemeente een aanstellingsbesluit worden aangevraagd.
Een aanstellingsbesluit met bijbehorende aanstellingspas is één jaar geldig. Als de aanstelling is verlopen, moet
opnieuw een instructie worden gevolgd en een nieuw besluit worden aangevraagd.
Er zijn geen kosten verbonden aan het aanstellingsbesluit en de aanstellingspas.
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Woninginrichting
Al meer dan 140 jaar het adres voor:
- Gordijnen en tapijten
- Vinyl en marmoleum
- Laminaat en pvc stroken
- Seniorenmeubelen
- Bedden en bedtextiel

Molenstraat 48, 4761 CL Zevenbergen,
Tel. 0168-324313, Fax 0168-324558

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!
VERKOOPT!
Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168-335855

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 profiteer bovendien van bijzondere aanbiedingen en
acties.

info@bonmakelaardij.nl
Grando
Keukens & Bad Zevenbergen
www.bonmakelaardij.nl

Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700,
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Betaalbaar Keukendesign

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

SPONSOR AAN HET WOORD
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 keer is het de beurt aan Bon Makelaardij uit Zevenbergen en wij hebben hiervoor gesproken met de eigenaar
Hans Bon.
- Waar staat Bon Makelaardij voor?
Bon Makelaardij is een makelaarskantoor met een jong, dynamisch team dat actief is op de onroerendgoedmarkt in
de regio West-Brabant. Ons kantoor is aangesloten bij de NVM, je kan er dus op vertrouwen dat wij specialisten
zijn op het gebied van onroerend GOED.
- Hoe kwamen jullie op het idee een Makelaarskantoor te beginnen?
Ik had inmiddels bij een tweetal kantoren in loondienst gewerkt. Het eerste kantoor was een kantoor aan huis in
Zevenbergen, het tweede een groot professioneel kantoor in Oosterhout met meerdere vestigingen.
Op zich had ik het daar prima naar mijn zin, alleen bleef ik kriebels houden om het een keer zelfstandig te gaan
doen. Esther en ik vonden dat we het dan nu moesten doen omdat we jong waren en nog geen kinderen hadden.
Esther had nog een fulltime baan, dus mocht het niet lukken dan zouden we dat nog achter de hand hebben.
Binnen 3 maanden is Esther ook fulltime mee komen werken.
- Wanneer zijn jullie begonnen? 1 mei 1999.
- Wat zijn de toekomstplannen? Verder onze positie versterken en inspelen op de marktontwikkelingen.
- Wat voor band heb je met AV Groene Ster?
Ik ben zelf lid geweest, maar loop tegenwoordig regelmatig zelf een aantal kilometer. Esther is nog wel lid van de
vereniging en loopt buiten de training om ook geregeld zelf een rondje.
- Beoefenen jullie nog meer sporten? Beiden zitten we ook op tennis, dus beweging genoeg!
- Is er nog iets nieuws te melden ?
Bosselaar Zuid zal door Bon Makelaardij worden verkocht en de verkoop zal waarschijnlijk na de zomervakantie
van start gaan. En sinds kort biedt BON Makelaardij aan klanten de mogelijkheid om met de verhuizing gratis
gebruik te maken van een aanhangwagen.
Namens de sponsorcommissie willen wij Hans en Esther bedanken voor hun bijdrage aan onze vereniging!

MUTATIES
AFMELDINGEN
Marijke Cornel
Carola Meiresonne
Karin van Nieuwburg
Regina Freijee
Ingrid Spiljard
Conny Oomen
Lisa Cornel
Wim van Beers
Brenda van Beers
Thijs van Tetering
Joani Kannekens
Roy Langeweg

Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Loper
Wandel
Wandel
Senior
B-junior
B-pupil

ADRESWIJZIGINGEN
Martijn de Lint
Linda Roovers

Pinksterbloemstraat 1
Brederolaan 57

Zevenbergen
Etten-Leur
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AANMELDINGEN
Bas van de Broek
Tara van Tilborgh
Lente van Wensen
Koen van Leent
Kelvin van den Bogert
Bernadette Tielen

Etersem 23
De Lint 57
Blauwbloei 20
Toutenburg 40
Gaasbeek 43
De Meeren 243

Zevenbergen
Zevenbergen
Noordhoek
Zevenbergen
Zevenbergen
Zevenbergen

VERJAARDAGEN
3
4
5
6
6
6
6
9
9
11
11
11
11
13
14
15
15
16
16
17
17
18
19
19
20
21
22
25
27
29
30
30
30
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JUNI
Marcel Henkelman
Joost van Vlimmeren
Valentijn van Dijk
Bas van den Broek
Jan Zandbergen
Jessica Schouwenaars
Martin van Heeren
Rogier van den Berg
Evert Roffel
Mia Damen
Marjolein Grashoff
Antoinet Surewaard
Joost Knook
Will Stange
Hester Alofsen
Rob Keijer
Dieke van der Made
Alex Eradus
Wouter Jacobs
Anet van Hooydonk
Jaap Wagemakers
Manouk van de Klundert
Wijnand van Dijk
Anton Strootman
Ad van Alphen
Bea Vegers
Anja van der Vegt
Hubear Nijenhuis
Jurgen Holling
Els Cornel
Milan Theuns
Demi Bakker
Paul Nuijten

2
3
3
4
4
4
5
6
6
6
7
8
8
8
9
11
11
11
12
13
13
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
28
29
29
31
31

JULI
Mirjam Peeters
Jeannie Tielen
Cees Otten
Tara van Tilborgh
Theo Holla
Tara van Tilborgh
Anneke van de Bemt
Kelvin van den Bogert
Linda Roovers
Wouter Mevius
Anke van Leeuwen
Jan Wevers
Carla Smits
Anneke van Dijk
Anneke Broos
Ria Smits
Nathalie Witkamp
Piet Jacobs
Jolie van der Sande
Ronald Naaktgeboren
Nerena Langeweg
Jennie Kamp
Ton Beije
Ton Buurstede
Lenneke Derks
Jelle Francois
Cas Overzier
Gijs van der Meer
Thea Tielen
Jolanda Vermeij
Corrie de Wit
Rik Derks
Irene van Tetering
Diego van Rosmalen
Sandra van Beers
Paul van Raamsdonk
Jan Ooijen

Klatje
Klatje
Klatje
Mini-Pupil
B-Pupil
Senior
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PUPILLEN COMPETITIE
Zondag 14 mei 2011 was het zover! De 2e ronde van de pupillencompetitie in Zundert! Ik was erg benieuwd of er
deze keer wel genoeg pupillen zich wilden inschrijven, aangezien we de 1e competitie ronde niet konden
deelnemen wegens te weinig inschrijvingen.. maar gelukkig waren er 7 enthousiaste pupillen die mee wilden doen!
Ik stel ze aan u voor:

Daniel Tolenaars
C-pupil

Ymke Timmermans
B-pupil

Stefan Thiele
B-pupil

Nina Koppejan
e
A-pupil 1 jaars

Veerle Maris
e
A-pupil 2 jaars

Nerena Langeweg
e
A-pupil 2 jars

Franziska Winkler
e
A-pupil 2 jaars

Om 8:45 uur verzamelden we op de Knip, om uiterlijk 9:00 uur te vertrekken. Ik, Koen Jacobs & Tijs Vermeulen
gingen mee naar deze wedstrijd. Het was 8:50 uur…. ik stond samen met 7 pupillen en ouders klaar om te
vertrekken, maar nergens geen Koen of Tijs te bekennen!! Gelukkig kwam Tijs al snel aan gefietst, maar van Koen
wisten we niets….. Ik had Koen al een aantal keer gebeld, maar hij nam niet op. Daar sta je dan samen met je
pupillen op de Knip! Tijs had het huistelefoonnummer en kreeg de vader van Koen aan de lijn… hij bleek nog
lekker in bed te liggen!! Koen moest opschieten en zich in 2 minuten klaarmaken want zijn huis lag op de route,
dus we konden hem snel oppikken.
Eenmaal aangekomen in Zundert maakte Koen het goed, hij verzorgde samen met Tijs een goede warming-up!
En doordat we iets later waren vertrokken werd het al snel 10:00uur, de competitie kon beginnen!
Ymke en Nina mochten allebei beginnen bij het verspringen. Na het uitzetten van de aanloop en na een keertje
inspringen kon het onderdeel beginnen. Beide meiden deden ontzettend hun best en sprongen 3 geldige pogingen,
Ymke sprong 2.69m en Nina 2.60m.
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Daniel mocht naar de 40m sprint. De C-pupillen waren het eerste aan de beurt. Tijs hielp Daniel met zijn
startblokken, Daniel was er klaar voor! De pupillen moesten zich gereed maken… „‟Op uw plaatsen‟‟ … „‟Klaar‟‟ …
Het startschot valt, Daniel is snel van start en wordt ruim 1e met zo‟n 10m voorsprong in zijn serie!
Tijs en ik enthousiast naar Daniel toe, want hij had natuurlijk ontzettend goed gelopen!
We feliciteerden hem, waarop Daniel lekker nuchter antwoord: „‟Het was simpel.‟‟ Haha! 
Daniel liep de 2e tijd bij de C-pupillen!
Stefan Thiele stond bij het balwerpen, een onderdeel wat hij goed kan! Bij de C-pupillen vorig jaar kwam hij dicht in
de buurt van het clubrecord. Stefan had er veel zin in! Na 2 keer ingooien kon het onderdeel beginnen. Stefan
gooide 3 geldige pogingen en wist de bal 25.21m ver te gooien! Hij werd op dit onderdeel 1e bij de B-pupillen!
Nerena, Veerle en Franziska waren al met Koen aan het instoten bij het kogelstoten.
Na wat tips en aanwijzingen van Koen mochten de meiden beginnen. Veerle wist de kogel 4.30m weg te stoten.
Nerena net 1 cm verder, 4.31m. Franziska lukte het om de kogel 4.71 weg te stoten. Goed gedaan hoor meiden!
Ik kon helaas niet bij elk onderdeel kijken omdat er meerdere categorieën tegelijkertijd bij een onderdeel bezig zijn.
Daarom hieronder alle uitslagen op een rijtje:
Daniel Tolenaars
Ymke Timmermans
Stefan Thiele

C-pupil
B-pupil
B-pupil

Nina Koppejan
Nerena Langeweg
Veerle Maris
Franziska Winkler

A-pupil 1 jaars
A-pupil 2e jaars
A-pupil 2e jaars
A-pupil 2e jaars

e

40m
7.36 sec
8.06 sec
7.65 sec
60m
11.34 sec
11.33 sec
10.19 sec
9.84 sec

Verspringen
2.83 m
2.69 m
3.08 m
Verspringen
2.60 m
2.68 m
3.25 m
3.40 m

Hoogspringen
0.90 m
0.95 m
1.10 m
Hoogspringen
0.90 m
0.90 m
1.20 m
1.05

Balwerpen
17.35 m
12.69 m
25.21 m
Kogel
3.99 m
4.31 m
4.30 m
4.71 m

Jullie hebben ontzettend goed je best gedaan!
Hopelijk gaan er volgend jaar meer pupillen mee naar de competities, want deze wedstrijden zijn erg leuk!
Daniel Tolenaars & Stefan Thiele zijn in totaal bij hun categorie in de top 5 geëindigd. Een hele knappe prestatie!
Dit betekent dat zij zich hebben geplaatst voor de interregio wedstrijd op 28 mei bij PAC in Rotterdam!
Gefeliciteerd!
Het was een leuke, gezellige en sportieve dag, hieronder vind je een foto-impressie.
Sportieve groetjes, Angela van Haaften
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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 grenzeloos en zetten we alles op alles. Letterlijk, want ‘kan niet, bestaat niet’.
Onze producten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleurenprints
Zwart/wit prints
Haal- en breng service
Briefpapier
Enveloppen
Visitekaarten
Brochures
Posters
Banners
Technische tekeningen
Etc.
0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl • www.orbit4allmoerdijk.nl

adres
Gildelaan 11 4761 BA Zevenbergen
telefoon
0168 32 50 50

met zorg geregeld

e-mail
info@notariskantoorzevenbergen.nl
info
www.notariskantoorzevenbergen.nl

drukken • printen • plotten • afwerken

Zet alles op alles
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BEDRIJFSGEBOUWEN $E FOCUS IS GERICHT OP SNELHEID EN KOSTENBEHEERSING 6ROLIJK DENKT
MEE OVER HET ONTWERP EN DE MATERIAALKEUZE OM ZEKER TE ZIJN DAT DE KARAKTERISTIEKEN VAN
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