KNIPSELS
HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK VERENIGING GROENE STER

ZIJN FAN VAN A.V. GROENE STER

10% KORTING VOOR LEDEN
Haagdijk 251 Breda (076) 522 15 61
Korte Parallelweg 169 Dordrecht (078) 635 68 35
www.runnersworldbreda.nl www.runnersworlddordrecht.nl

BREDA

DORDRECHT

INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2011

01

Inhoudsopgave

02

Informatieblad

03-04 Van De Voorzitter
04

Van De Redactie
Clubkleding
Geknakt Sterretje

05

Fotoservice
Een Loper

07

Masterparty

08

Wandelvreugde
Het Wandelschoentje

09

Wandelagenda

11

Seniorenkamp 2012

12-13 Sponsor Aan Het Woord
13

Juryleden Nieuws
Oproep Jeugdleden
Grote Clubactie

15

Hoe Erg Is 2e Worden

16-17 Van Het Trainersfront
17

Verjaardagen Oktober
Mutaties:

Aanmeldingen
Afmeldingen
Overig

19-20 Jurynieuwsbrief

1

VAN DE VOORZITTER
De waanzinnig drukke septembermaand zit er op. Wat hebben we genoten. Het is in alle
opzichten één van de sportiefste en succesvolste maanden ooit geweest. We zijn overspoeld
met complimenten van bezoekers over onze prachtige sportcomplex. Iedereen is zeer verrast
over de super uitstraling van het gebouw en de gerenoveerde baan en het totaal plaatje van het
geheel. We zijn zelf ook waanzinnig trots en daardoor hebben we dubbel genoten!
In de aanloop naar de finale van het NK masters zat het weer niet mee. Het bleef maar regenen,
de grond was helemaal verzadigd. Het achterveld, bestemd voor de warming-up, was doorweekt
en rond het nieuwe erepodium kon je zo‟n beetje zwemmen. De onderhoudsploeg had al de nodige
voorbereidingen getroffen voor de feestelijke aankleding. De vlaggetjes hingen aan de staalkabels lekker strak
tussen de lichtmasten, die blijven zelfs met een zeer stevige wind wel op hun plaats. De kantjes waren weer super
recht afgestoken, het onkruid was verwijderd en de sectoren voor de werponderdelen waren allemaal keurig
uitgezet. De verspringbak was mooi glad gestreken en door de overvloedige regen makkelijk te bewerken. En zo
waren er nog tal van niet direct zichtbare dingen gedaan.
Op zaterdag 10 september hebben we met een flinke ploeg de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen.
Eerst alles buiten in orde brengen en dan later op de dag het secretariaat op orde brengen en nog wat dingetjes
afwerken in het clubgebouw. Er werden 3 tenten neergezet en die werden allemaal goed vastgezet, want het zou
flink gaan waaien ‟s nachts. Toen ‟s-avonds het noodweer losbarstte, hield ik mijn hart al vast. Wim François was
‟s-avonds bij Dorien stickers op de rugnummers wezen plakken en reed op weg naar huis nog even langs de baan.
De tent vlakbij de ingang was volledig vernield, de tent naast het clubgebouw stond nog overeind, maar de tent
voor de elektronische afstandmeting voor speer en discus was in het donker niet meer te bekennen. De volgende
ochtend bleek deze stormvaste partytent van de familie Buinsters plat te liggen. Met wat kunstgrepen hebben we
alles nog op tijd klaar gekregen voordat de eerste gasten aankwamen.
Zondag 11 september was het overwegend zonnig en waren de vooruitzichten nog redelijk voor de rest van de
dag. Pas tegen een uur of 5 zou het lichtjes gaan regenen, maar er zou wel een flinke bries staan. Op woensdag
had Dennis nog allerlei kansberekeningen op de masters losgelaten. Iedereen wist wat er van hem verlangd werd.
We moesten super scoren wilden we kans maken op de
eerste plaats. Onze grootste concurrent zou Impala uit
Drachten worden. Normaal gesproken hoefden we de andere
ploegen niet te vrezen. Vanaf de allereerste minuut tot de
laatste seconde van de wedstrijd hebben we fel strijd geleverd
met Impala. We hebben meer punten gescoord dan we ooit
hadden gedaan in de competitie. We kwamen maar net 25
puntjes tekort op de mannen uit het hoge noorden.
We hebben iedereen laten zien dat AV Groene Ster mee heeft
gestreden voor de winst. We zijn dan ook heel trots dat we 2e
van Nederland zijn geworden!
Zondag 18 september was het 2e grote evenement van deze maand op de Knip: de Groene Ster Loop
Zevenbergen. Voor het eerst werd er gestart en gefinisht op de baan. Er was een nieuw parcours uitgezet en het
was weer prachtig weer. We konden, net als een week eerder, gebruik maken van de parkeerplaatsen van SGZ,
maar desondanks stonden er nog heel wat auto‟s her en der verspreid door de wijk. Ook nu waren er behoorlijk
wat mensen geronseld om de hele loop in goede banen te leiden.
Als eersten gingen de allerkleinsten van start voor een rondje van 500 meter op de baan. Het was een pracht
gezicht om die prullekes te zien rennen. Daarna vertrokken de wat grotere kinderen om 2½ rondje op de baan te
rennen. Na nog geen 20 meter was er jammer genoeg een valpartij waarbij een van de kinderen zijn sleutelbeen
brak. Hij werd met de ziekenauto naar het ziekenhuis vervoerd. De start van de grote loop liep hierdoor een kleine
vertraging op. Nadat wethouder dhr. Koevoet het startschot had gegeven ging de meute op weg. Iedereen was
zeer te spreken over het vernieuwde parcours. Alleen de laatste lopers van de 15 km hebben een nat pak
opgelopen, want het kwam weer even met bakken uit de hemel zetten. Onder het balkon kon men gelukkig
massaal schuilen en met de prijsuitreiking klaarde het al weer wat op.
Zondag 25 september was het 3e evenement op de Knip. De jaarlijkse clubkampioenschappen werden onder de
meest ideale weersomstandigheden afgewerkt. De zon scheen volop en er stond weinig wind.
De kampioenschappen begonnen om 9:30 uur voor de lopers en eindigde om iets na 4 uur met de 1000 meter voor
de mannen. Het was gezellig druk met heel veel toeschouwers en gelukkig ook heel veel deelnemers.
Jammer voor Gijs Overzier was er weer een incidentje, hij brak daarbij zijn pols en zit nu in het gips.
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Er zijn verschillende club- en baanrecords gesneuveld. Er werd dan ook heel goed gepresteerd. Laten we hopen
dat de sfeer en het enthousiasme van de clubkampioenschappen een positief effect hebben om er lekker tegenaan
te gaan tijdens het komende winterseizoen. De clubkampioenschappen werden traditioneel afgesloten met een
bbq. Dit keer werden de bbq‟s op het balkon opgesteld. Om 20:30 uur werd de kantine gesloten. Op maandag de
26e is de boel boven weer aan kant gemaakt en heeft de onderhoudsploeg de spullen weer opgeruimd. Voorlopig
hebben we even een paar weekjes rust. Even bijkomen van alle inspanningen en lekker nagenieten van het
succes!!
Ryan Smits

VAN DE REDACTIE
Met een drukke maand achter de rug, bleek er voldoende inspiratie te zijn om te schrijven over alle evenementen,
want er zijn aardig wat stukjes binnen gekomen. Ook is de oude rubriek „Geknakt Sterretje‟ in ere hersteld, dus is
er iemand binnen de club geblesseerd of voor langere tijd ziek, laat het ons dan even weten.
Kopij voor de volgende Knipsels kunnen jullie uiterlijk 31 OKTOBER aanleveren!
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, via telefoonnr. 0168-326427.
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

GEKNAKT STERRETJE
Het is alweer even geleden dat deze rubriek in het clubblad heeft gestaan. Ik hoop omdat er weinig blessures en
zieken zijn, maar waarschijnlijk wordt er niet altijd een melding van gemaakt.
Na afgelopen zondag kunnen we er echter niet omheen, omdat zo‟n beetje de hele club getuige was.
Tijdens de 600 meter van de D-junioren jongens en meisjes ontstond er namelijk een valpartij.
Gijs, Maaike, Lisanne en Karlijn bekeken de nieuwe baan wel van heel dichtbij en dat zorgde o.a. voor geschaafde
knieën bij Karlijn en voor een zere enkel bij Maaike. Gijs kwam er helaas het slechtst van af, want hij brak hierbij
zijn pols. We wensen Gijs het allerbeste en als schrale troost hierbij een paar mooie actiefoto‟s van eerder die dag.
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FOTOSERVICE
Beste clubleden
Voor wie mij nog niet kent: ik ben dat mens dat regelmatig op de atletiekbaan rondloopt met een camera (of 2) om
haar nek. Fotografie is voor mij een grote hobby, en al jaren maak ik regelmatig ook bij wedstrijden van AV Groene
Ster foto‟s, en laat die via onze webmaster op de site van AV Groene Ster plaatsen (zoals ook deze foto).

De hobby loopt de laatste tijd wat uit de hand. Zo heb ik bij de Groene Ster Loop Zevenbergen van afgelopen
zondag meer dan 1100 foto‟s gemaakt. Voor leden van de vereniging zijn de digitale foto‟s nog steeds gratis te
downloaden van de site. Om niet teveel ruimte op de server in te nemen worden deze foto‟s wel verkleind, en is de
resolutie niet erg hoog. Omdat er nu ook veel atleten van andere verenigingen zijn gefotografeerd wil ik mijn foto‟s
gaan verkopen. Dat gaat eenvoudig via de site van Oypo. Een download in hoge resolutie is al te koop voor 1 euro.
Via deze site kun je ook de foto‟s die je mooi vindt laten afdrukken. De tarieven hiervoor zijn ook heel redelijk.
Ook in de toekomst ga ik mijn foto‟s op Oypo publiceren, zodat iedereen naar hartelust kan downloaden. De link
om de foto‟s van AV Groene Ster te vinden is: www.oypo.nl/atmariet en dan zoeken naar de gewenste fotomap.
Soms maak ik een serie foto‟s (nogal persoonlijk) en zet deze niet op de site. Kom ze maar bij ons thuis (De knip 6)
bekijken en neem een usb-stick mee, dan zet ik ze voor je op een stick.
Heb je nog suggesties voor mij om NOG mooiere foto‟s te maken of beter te ontsluiten, dan houd ik mij zeker
aanbevolen.
Mariette Kapitein

EEN LOPER
Als ik zo loop door de polder,
denk ik wat een kolder.
Uitgelaten en vrij voel ik mij,
het maakt me blij.
Het is moeilijk om uit te leggen ,
laat staan om het te zeggen.
Het geeft een gevoel van gelukkig,
ook al ben ik wel eens nukkig.
Kom op de zon gaat schijnen,
nog genoeg tijd om weg te kwijnen.
Het maakt me lichtvoetig,
word zelfs overmoedig.
M’n loopje gaat eindigen,
ben nog een van de weinigen.
Het was een fijne tocht,
ben ik toch weer verkocht.
een loper toon
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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
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4762 AL Zevenbergen

0168 370 545

info@de3musketiers.nl

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

Zoals vorige maand al in het clubblad was aangekondigd
organiseren wij op 7 oktober een masterparty,
omdat de mannen-masters de landelijke finale hebben bereikt.
Inmiddels is de finale achter de rug en hebben zij, op onze eigen nieuwe accommodatie,
een fantastische prestatie neergezet!
Op 11 september hebben zij de 2e plaats behaald. Met een record aantal punten van 6224
bleven ze slechts 25 punten verwijderd van de 1 e plaats.
Dit geweldige resultaat is een reden temeer voor deze MASTERPARTY!
Alle baanatleten vanaf de B-junioren zijn, inclusief partner, dan ook van harte welkom
op vrijdag 7 oktober vanaf 20:00 uur in ons clubgebouw.
Wij hopen dat jullie allemaal komen om er
een gezellig feestje van te maken!
Tot ziens!
organisatie Masterparty
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WANDELVREUGDE
Nu de vakantieperiode weer voorbij is, is het weer tijd om de normale activiteiten op te pakken.
Inmiddels hebben we alweer een paar uittochten achter de rug, o.a. in Woensdrecht en in Standdaarbuiten.
In Standdaarbuiten was het op sommige plaatsen wel erg modderig na de overvloedige regenval van de
zaterdagavond ervoor, maar wij als bewoners van de kleistreek zijn wel gewend aan deze omstandigheden en wij
laten ons er niet van weerhouden om gewoon door te baggeren, nietwaar Rianne?
Ook hebben enkele leden weer deelgenomen aan een Kennedymars. Niet voor iedereen is deze mars succesvol
verlopen, maar voor de uitvaller(s) volgende keer beter en dan hopelijk onder betere omstandigheden .
Jolanda en Marianne hebben meegelopen met de van Dam tot Dam loop .
Dus zoals jullie zien: de wandelaars van AV Groene Ster zijn op diverse evenementen aanwezig.
Martine, Corrie en ik hebben begin september weer een stuk van het Grenslandpad gelopen.
Een etappe van ongeveer 25km, van Zundert via de Pannenhoef, Rijsbergen, Galderse meren tot aan Strijbeek.
We hebben nu ongeveer 175km gelopen van dit 363km lange-afstand-wandelpad. Na de winter gaan we weer
verder met deze route. Op 2 oktober staat onze najaarstocht weer op het progamma .
Wij als wandelcommissie zijn weer bezig met de voorbereidingen en gelukkig kunnen we weer na een lange tijd
gebruik maken van ons eigen clubgebouw als start locatie. Dat betekend wel dat we nu meer mensen moeten
inzetten om onze gastlopers te voorzien van een natje en droogje, maar Anneke heeft alle taken weer in kunnen
delen, ook op de rustposten .
Met de inzet van vrijwilligers is dit weer gelukt, waarvoor natuurlijk onze dank aan deze mensen .
Omdat Jan Kremers gestopt is als commissielid, heb ik de taak op me genomen om de routes uit te zoeken.
Ik heb een mix gemaakt van bestaande routes, hier en daar aangevuld met een omleiding,
dit met hulp van de computer. Voor alle zekerheid heb ik de routes toch ook maar gereden met de fiets en gelukkig
klopte het allemaal vrij goed. En nu maar hopen op goed wandelweer en veel deelnemers.
Ik verwacht dan ook veel leden op onze „‟eigen‟‟ tocht .
Arie de Wit

HET WANDELSCHOENTJE
Het wandelschoentje is stil komen te staan, en dat wil dat schoentje helemaal niet, dat wil in beweging zijn, dus
breng ik hem weer aan de wandel. In beweging zijn, dat zijn we uren achter elkaar als we aan het wandelen zijn.
Lekker de natuur in of de polderwegen rondom Zevenbergen bewandelen. In deze tijd van het jaar ziet het er
allemaal prachtig uit. Mooi zonlicht dat nog een aangename warmte afgeeft, prachtige kleuren in de bomen, en
heerlijke herfstgeuren in de lucht. Je zintuigen worden volop geprikkeld in deze tijd van het jaar.
Met de commissie willen we ook in beweging blijven. We vergaderen regelmatig met elkaar, en de laatste tijd zijn
we druk bezig met de organisatie van de feestavond. Iedereen heeft hier inmiddels een uitnodiging voor gekregen.
Binnen de club zijn veel leden die helpen als we onze grote tochten organiseren. Zonder hen zouden we het niet
voor elkaar krijgen. Mensen bij de inschrijftafel, achter de bar, bij de rustposten. Je hebt zoveel handen nodig om
een goede tocht aan de wandelaars aan te kunnen bieden. We zijn al die leden die ons helpen erg dankbaar en
daar willen we tijdens de feestavond even aandacht aan schenken. En jullie hebben het wel gelezen op de
uitnodiging, we hebben weer een thema gekoppeld aan de feestavond. HALLOWEEN! Bij velen vast wel bekend,
maar voor degenen die niet goed weten wat ze er van moeten verwachten……
Denk aan eng, spannend, griezelig, heksen, spinnen, geesten, trollen, vampiers, bloed, en ga zo maar door.
De commissie zorgt er voor dat de kantine in stijl is aangekleed en als heel veel wandelaars zichzelf aankleden in
stijl van het thema, dan wordt het vast een te gek feest! Maar ook als je liever als jezelf komt ben je natuurlijk
welkom, niemand is verplicht om zich om te toveren tot een griezelig wezen.
Denk er wel aan om vóór 17 oktober je aanmeldformulier in te leveren. Hopelijk tot op de feestavond, en natuurlijk
ook tijdens één van de wandelingen. Dan blijven we met elkaar de wandelclub en onszelf in beweging houden!
Het wandelschoentje wil ik graag doorgeven aan onze „huisfotograaf „ Marcel Henkelman.
Groeten Martine
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WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum nr. Route
02 okt
Najaarstocht Groene Ster
09 okt
64 Roville
16 okt
50 Langeweg
23 okt
61 Niervaart
30 okt
geen tocht, geen begeleider
06 nov
autotocht
13 nov
57 De Druif
20 nov
37 Moye Kene
27 nov
35 Groene Woud

DINSDAGAVOND TOCHTEN
Datum
Route
04 okt
14 Bosselaer
11 okt
13 De Kok
18 okt
11 Afgebrande Hoef
25 okt
10 Biggelaar

UITTOCHTEN
zondag 2 oktober

afstand Begeleider
15
14
15

Joop/Arie
Martine
Anneke

15
12
12

Martine
Arie
Joop/Anneke
Martine/Joop

afstand
8
8
8
6

Begeleider
Anneke
Anneke
Martine
Anneke

Najaarstocht, AV Groene Ster
Sportkantine De Knip, Galgenweg 62, Zevenbergen
25 km:
start 8.00-9.00
15 en 10 km: start 9.00-12.00

zondag 16 oktober

18e West-Brabantse loopdag, wsv Wiego
kantine AV Sprint, Burgermeester De Manlaan, Breda
25 km:
start 9.00-12.00
20 en 15 km: start 9.00-13.00
10 en 15 km: start 9.00-14.00

zondag 30 oktober

Herfsttocht, Wandelclub Walking Activities
café Den Heuvel, Heuvel 2, Gilze
40 km:
start 8.00-9.30
30 km:
start 8.00-10.00
20 km:
start 8.30-12.30
15, 10 en 5 km: start 9.00-14.00

zondag 13 november

Snertwandeling De Losse Feeter
De Wipakker, Wipakker 6, Etten-Leur
30 km: start 9.00-10.00
20 km: start 9.30-11.00
10 km: start 10.00-14.00

zaterdag 19 november

14e St. Nicolaastocht, wsv De Wandelende Krabben
Bosweg 2, Putte-Grens
30 en 14 km: start 8.00-10.00
18 km:
start 8.00-12.00
12 en 6 km: start 8.00-14.00
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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

SENIORENKAMP 2012

Allemaal opgelet……
HET kamp komt er weer aan !
Het is pas volgend jaar,
maar we willen dat iedereen meegaat,
dus zet de datum alvast in je agenda
en regel dat je vrij bent dat weekend!

Wie?
B-junioren t/m de senioren
Wanneer? vrijdag 2 t/m zondag 4 maart 2012

Heb jij ballen ?
GA MEE OP KAMP, als je durft !

Extra informatie volgt nog !
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SPONSOR AAN HET WOORD
Waar staat Accountantskantoor De Jager voor?
Accountantskantoor de Jager is een 2-mans onderneming. Tezamen met mijn vrouw Sandra runnen wij een
accountantskantoor in Made. Ons kantoor is aan ons woonhuis. Voorheen waren wij gevestigd in Zevenbergen.
Onze eigen naam in de bedrijfsnaam betekent een duidelijke herkenning voor klanten. Onze filosofie:
betrokkenheid bij de (zakelijke) klant, een duidelijk aanspreekpunt, geen nummer, het kunnen aanbieden van een
totaalconcept met een vanzelfsprekend volledige en correcte commerciële en fiscale eindverantwoording.
Wij bedienen voornamelijk ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in allerlei uiteenlopende bedrijfstakken.
Onze dienstverlening is totaal omvattend. Van het voeren van loonadministraties, fiscale aangiftes voor
particulieren, advisering tot het complete pakket administratieve en fiscale dienstverlening voor bedrijven.
Het mogen voeren van de naam accountantskantoor betekent dat wij zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie
NOvAA wat staat voor Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten. De titel “Accountant” is een
beschermde titel. Het duidt een toegevoegde waarde aan op fiscaal, administratief en accountancy gebied.
Zo kunnen en mogen accountants zogenaamde accountantsverklaringen afgeven bij o.a. jaarrekeningen.
Hoe kwam je op het idee een accountantskantoor te starten?
Van mijn 1e levensjaar tot mijn 30e ben ik altijd woonachtig geweest in Zevenbergen. Op de basisschool bleek ik
wat meer aanleg te hebben voor cijfertjes, rekenen ging mij makkelijk af. Mijn vader is altijd ondernemer geweest,
hij had een administratiekantoor. Na het afronden van mijn middelbare school, VWO, ben ik naast mijn
vervolgstudie steeds meer bij het bedrijf van mijn vader gaan werken. Ik rolde zo als het ware in het vak.
Wanneer ben je begonnen?
Rond 1992 werkte ik nagenoeg fulltime in het administratiekantoor. Daarnaast volgde ik een parttime studie
Staatspraktijkdiploma Bedrijfsadministratie. In 1996 ben ik na het behalen van alle staatsexamens direct aan de
AA-opleiding bij de Hogeschool in Breda gestart.
In 1999 heb ik de opleiding voor Accountant-Administratieconsulent succesvol afgerond en vanaf dat moment
mocht ik de titel AA-accountant voeren. Officieel voer ik vanaf dat moment de bedrijfsnaam “Accountantskantoor
de Jager”. In 2001 zijn wij naar Made verhuisd en hebben wij de portefeuille van het administratiekantoor van mijn
vader definitief overgenomen. Vanaf 2001 werken wij geheel zelfstandig vanuit ons kantoor in Made.
Wat zijn de toekomstplannen?
Mijn vrouw en ik zijn nu zeer tevreden over hoe onze onderneming zich heeft ontwikkeld. We hebben een zeer
prettige werkomgeving aan ons woonhuis in Made. De klantenportefeuille is tot op heden altijd gegroeid. Wij krijgen
veel feedback van onze klanten dat zij zeer tevreden zijn over onze dienstverlening en dat willen wij graag zo
houden. Over ons privéleven zijn wij ook zeer tevreden. We hebben 3 lieve opgroeiende kinderen, waaraan we
veel tijd kunnen besteden. Genieten van iedere dag en ons glas is altijd halfvol.
Wat voor band heb je met AV Groene Ster?
Die gaat heel lang in de geschiedenis terug. Ik ben een trouwe hond en AV Groene Ster is altijd mijn club geweest.
Ik heb alle categorieën vanaf de jongste jeugd doorlopen. In 1975 ben ik op 6-jarige leeftijd lid geworden, destijds
bij de C-pupillen. Mijn allereerste wedstrijddiploma‟s heb ik nog bewaard, erg leuk om doorheen te bladeren.
In 2000 heb ik dus mijn 25-jarig jubileum mogen vieren bij AV Groene Ster middels de bekende gegraveerde pen.
Tja, dat is ook al weer 11 jaar geleden, dus als ik goed reken ben ik dit jaar al 36 jaar lid! Vanaf de B-junioren heb
ik mij gespecialiseerd in middellange afstandsnummers, 400 meter en 800 meter. Tot op dit moment ben ik nog in
het bezit van een 10-tal clubrecords. De voor mij meest aansprekende is de 1.52,83 op de 800 meter bij de
senioren. Sinds een jaar of 5 ben ik helaas genoodzaakt het hardlopen op een laag pitje te zetten als gevolg van
diverse kleine vervelende blessures. Daarom ben ik nu sponsorlid. Sinds anderhalf jaar ben ik als penningmeester
van de Stichting Sportaccommodatie op bestuurlijk niveau betrokken bij AV Groene Ster.
Welke sport beoefen je zelf?
Tot een aantal jaren geleden ben ik altijd als hardloper actief geweest.
Momenteel fiets ik graag op de racefiets. Dit probeer ik een aantal malen per
week te doen, van kleine rondjes tot leuke toertochten van rond 100 kilometer.
In de winter pak ik vaak de mountainbike. De fiets gaat in principe altijd mee op
vakantie. Heuvels en alpencols zijn een leuke uitdaging. Sinds begin 2010 ga ik
ook weer wekelijks met heel veel plezier naar het krachthonk van Bert.
Vooral sociale contacten bijhouden, maar stiekem ook heel hard trainen.
Daarnaast heb ik mijn oude hobby tennis dit jaar weer opgepakt. 1x per week
een vaste avond herendubbel bij de Madese Tennisvereniging. Ik doe op sportief
gebied dus genoeg. Dit is ook een belangrijke en fijne uitlaatklep naast mijn
voornamelijk zittend bureauwerk. Mijn kleine blessures hoop ik zodanig onder
controle te krijgen dat ik ooit nog eens een mooie marathon kan lopen. Dat is
echt een uitdaging die nog in het verschiet ligt. Maar ooit 6x Alpe d‟huez of 3x de
Mont Ventoux op 1 dag kan mij ook triggeren!
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Heb je nog iets nieuws te melden?
Mijn trouwheid aan de club heeft er voor gezorgd, dat ook mijn 2 dochters, Janne en Bente vanaf oktober
overkomen van atletiekvereniging Scorpio naar AV Groene Ster. Op zo‟n mooie accommodatie met een perfect
opgeleide trainersgroep kan het niet anders dat ik mijn Groene Ster-hart in de familie ga doorgeven.
Met sportieve groet,
Marcel de Jager

JURYLEDEN NIEUWS
Het waren drukke weken voor de juryleden. Eerst 11 september de master finale, direct daarna de Groene Ster
Loop Zevenbergen op 18 september met als hekkensluiter de clubkampioenschappen op 25 september.
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de enorme inzet die er vanuit alle medewerkers was, want zonder de
vrijwilligers geen wedstrijd natuurlijk.
Omdat er 3 weken achter elkaar een jurylid nodig was is het bij de clubkampioenschappen een enorme inspanning
geweest om een schema voor elkaar te krijgen. Gelukkig dat er toch spontaan ouders zo behulpzaam waren om te
helpen op deze zonnige dag en dat er leden flexibel waren.
Zonder grote problemen zijn we deze wedstrijden doorgekomen en we hebben er spontaan een nieuw jurylid bij
gekregen, namelijk Nicki Pope, de moeder van Jenny.
Helaas zijn er ook juryleden gestopt. Daarom hierbij een oproep aan de ouders om zich bij mij te melden als ze
willen assisteren bij wedstrijden. Geen moeilijke toestanden om alle regels te weten, want bij de indeling houden
we rekening met een jurylid met diploma die de leiding heeft op zo‟n dag.
Dus ouders meld u nu alvast aan om te assisteren bij de HIK op 6 november aanstaande in Klundert!
Ria Buinsters, 0168-467206, arnoud.buinsters@wxs.nl

OPROEP JEUGDLEDEN
Hierbij een oproep aan de jeugdleden tussen 13 en 16 jaar.
Wie heeft interesse om jeugdjurylid te worden? Je mag dan bij wedstrijden helpen en het valt ook onder
maatschappelijke stage, die op scholen vaak in het 3e leerjaar gedaan moeten worden.
Daarnaast is het altijd handig dat je de regels weet per onderdeel, als je zelf een wedstrijd hebt. Afhankelijk van de
aanmeldingen kan gekeken worden welke dagdelen het beste uitkomen bij iedereen.
Alvorens ik een aantal zaken kan regelen voor deze cursus, wil ik graag weten wie van de jeugdleden hier aan deel
wil nemen. Wanneer er geen interesse is, komt het hele idee te vervallen en dat zou erg jammer zijn.
Dus meld je aan bij je trainer of bij mij per telefoon of email.
Ria Buinsters, 0168-467206, arnoud.buinsters@wxs.nl

GROTE CLUBACTIE
De verkoop van de loten van de Grote Clubactie is dit jaar heel vlot verlopen. In een mum van tijd waren we door
de meeste loten heen. In totaal zijn er nu bijna 500 loten verkocht en als ze straks allemaal verkocht zijn, betekent
dit voor AV Groene Ster een extra bedrag voor de clubkas van € 1200,- !!
Er zijn nu nog enkele loten beschikbaar, dus bent u ons misgelopen en wilt u er toch nog een paar kopen, spreek
ons dan aan en dan zorgen wij ervoor dat de loten bij u terecht komen. De prijsuitslag vindt u vanaf 24 november
2011 op www.clubactie.nl of u kunt vanaf die datum bellen naar 0900-2582228 (€ 0,35 per minuut). Houd deze
datum dus goed in de gaten, want wellicht bent u de winnaar van € 100.000,- belastingvrij of een van de vele
andere mooie prijzen!
Voor nu willen we iedereen bedanken voor het kopen en/of doorverkopen van de loten,
de club is er erg blij mee!
Groeten,
Sandra Leenheer en Hester Alofsen
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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

HOE ERG IS 2E WORDEN
Zondag 11 september 2011 zijn we met het mannen mastersteam van AV Groene Ster tijdens de landelijke
competitiefinale op onze eigen accommodatie in Zevenbergen 2e geworden. Het verschil met nummer één was
zeer klein (25 punten = 0,4%).
Natuurlijk waren we met z‟n allen heel graag op het hoogste podium geëindigd, maar dat is dus net niet gelukt.
Hoewel we van te voren precies wisten wie onze grootste concurrent zou zijn (en dat zij op papier beter waren),
blijft het, mede doordat we tijdens de voorrondes ongeslagen waren, erg zuur dat we nipt de eerste plaats zijn
misgelopen.
Terugkijkend op de wedstrijd kan je niet stellen dat het ergens of bij iemand misgegaan is. Simpelweg had Impala
(de uiteindelijke winnaars) op het eind van de rit net iets meer punten dan wij. Natuurlijk gingen er onderdelen
minder dan vooraf gedacht of gehoopt, maar andere onderdelen gingen juist weer beter dan gepland. Dat hoort er
allemaal bij en bij elke ploeg en wedstrijd komt dit voor (ook bij de winnaars gingen sommige onderdelen een stuk
minder dan men zou kunnen).
In de dagen na de wedstrijd spookt er veel door je hoofd en hieronder vind je een opsomming van de redenen
waarom het wel of niet erg is om 2e te worden….
Redenen waarom het niet erg is:
We hebben als team super gepresteerd en hebben meer punten gehaald dan ooit tevoren. Zo zijn we bij 4 van
de 10 onderdelen eerste geworden en bij 3 onderdelen tweede. Verder zijn er 2 persoonlijke records en 1
persoonlijk master-record verbroken en tenslotte zouden we met onze prestaties eerste geworden zijn in de 1e
divisie (dan had alleen Lex een normale hoogte moeten springen bij het extra onderdeel hoogspringen).
Nog nooit heeft een ploeg van AV Groene Ster zo‟n hoge positie in een landelijke finale behaald!
2e van Nederland worden is natuurlijk ook heel bijzonder.
De wedstrijd zelf was geweldig en is er één waar je als atleet ontzettend veel plezier aan hebt beleefd.
De wedstrijd liep soepel, de organisatie was strak, de juryleden en medewerkers super en het publiek
grandioos. Als je vanuit de callroom op weg ging naar je onderdeel en de “arena” betrad voelde het net alsof je
aan een Olympische spelen meedeed. Van alle kanten werd je succes gewenst en de sfeer was heel speciaal.
Maar eigenlijk viel dat alles in het niet als je daadwerkelijk met je onderdeel bezig was. Ikzelf had het genoegen
om 2x op volle snelheid over het laatste rechte stuk te gaan. Ik heb nu nog pijn aan m‟n oren van alle
aanmoedigingen!! In één woord GEWELDIG!!
We houden een doel voor de competities de komende jaren…
Redenen waarom het wel erg is:
Wat is er mooier dan winnen op je eigen baan?
Volgend jaar wordt de competitie-opzet aangepast en het is maar de vraag of dit voor ons goed gaat uitpakken
(we hebben een vrij jong team en er gaat waarschijnlijk gecorrigeerd worden voor de leeftijd)
Het feest was minder uitbundig en we vonden het niet gepast om een ereronde te lopen.
e
2 betekent geen kampioen en dus geen huldiging op het gemeentehuis (maar we hebben al wel de bloemen
van de burgemeester gekregen).
Ik heb voor niets een half jaar lang “We are the champions” van Queen gezongen als ik op weg ging naar een
training.
Samenvattend is het gewoon zwaar #@%*! dat we met
zo‟n klein verschil niet die 1e plaats binnen hebben weten
te halen, maar verder valt het allemaal wel mee.
Zeker als je terug kan kijken op een mooie dag waarop
AV Groene Ster zowel sportief, maar zeker ook
organisatorisch op de atletiekkaart van Nederland gezet is
(voor zover dat nog niet het geval was).
In ieder geval gaan we gewoon met heel veel plezier door
om de komende jaren toch op het hoogste plateau te
eindigen!
Nogmaals, allemaal (mede-atleten, coach, medewerkers
en publiek) ontzettend bedankt voor de leuke, mooie,
gezellige, maar vooral SUPERdag!
Dennis François
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VAN HET TRAINERSFRONT
We hebben de afgelopen weken een drukke atletiekmaand gehad. En daar valt een heleboel over te schrijven.
Maar ik heb overal dezelfde gezichten gezien, dus iets nieuws heb ik al die mensen niet meer te vertellen.
En iedereen die er niet bij was: Zorg dat je niets meer mist!
Vanaf oktober gaan we weer naar binnen. En dan zal er bij de jeugd het een en ander verschuiven bij de trainers.
Jammer genoeg stoppen Alex en Ferdi ermee omdat ze andere plannen hebben. Gelukkig was de oplossing voor
het gat bij de C-junioren snel gevonden. Jenny en ik zullen doorschuiven van de D-junioren naar de C-junioren.
Dus er zijn een aantal junioren die het nog 2 jaar met ons moeten doen!!! Jenny en ik hopen dat ze dat niet erg
vinden ;-)
De D-junioren gaan vanaf oktober training krijgen van Tijs en Koen. Ik weet zeker dat zij er iets moois van gaan
maken. En wij kijken er al naar uit om samen met hen naar de crossjes en de competitiewedstrijden te gaan!
Bij de A-pupillen blijft Daphne lekker op haar post en zij zal worden bijgestaan door Elsa. De BC-pupillen,
minipupillen en Klatjes kunnen weer rekenen op de trainers die ze al kennen. Maar er zijn al weer junioren die
hebben aangegeven het leuk te vinden om ook training te gaan geven, dus zij zullen misschien in de toekomst
gaan assisteren bij één van de groepen.
Een fantastisch indoorseizoen wordt het sowieso. We openen, zoals we afgelopen jaren gewend zijn met de HIK in
Klundert. Op onze website staat al een link om in te schrijven. En omdat jullie dan net van categorie zijn gewisseld
is er veel kans op een PR! Dus sluit een leuke deal met je ouders (voor ieder PR een ijsje) en schrijf je in.
En vergeet natuurlijk je zwemspullen niet!
Tot zover de lopende zaken binnen de trainersbezetting. In mijn vorige beurt heb ik een aantal gedichtjes uit de
dichtbundel „atletische verzen‟ geciteerd. Omdat ze erg grappig zijn ben ik op zoek gegaan wat er op internet nog
meer te vinden is. En er is zeker het een en ander te vinden! De volgende gedichten zijn ook geschreven door
Theo Danes en zijn terug te vinden op zijn website: “www.theodanes.nl”. Ik wil ze in ieder geval graag nog even
met jullie delen.
Groetjes, Marjolein

De volgende die een stukje mag schrijven is Jaap Wagemakers.

Smoesjes
Mijn pupil klaagt steen en been:
„Denk maar niet dat ik nu train
met die blaren op mijn teen!‟
Maar daar prik ik zo doorheen.
Jaloers
Ik ben het zat dat al die Afrikanen
de prijzen pakken op de marathons.
Ze hebben daar geen mooie kunststof banen
en toch winnen ze makkelijk van ons.
De oorzaak heeft u vast wel eens vernomen,
het hardlopen zit daar in de cultuur.
Ze hollen om van A naar B te komen,
een auto of een fiets is veel te duur.
Het openbaar vervoer is bovendien
een ramp: je moét wel rennen in zo‟n land.
Als Nederlander kamp je zo bezien
met een oneerlijk grote achterstand.
Dus eerst moest onze thuislocatie beter
en daarom wonen wij nu doodgewoon
iets meer dan 42 kilometer
vanaf de basisschool van onze zoon.
En nooit hoor je ons brave jochie klagen,
hij doet het keurig allemaal te voet.
Natuurlijk komt een leraar wel eens vragen,
waarom dat dan op blote voeten moet.
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Maar wij gaan all the way met onze topper,
wij dromen van een marathonatleet.
Al kwam van de familie wat gemopper
toen we vertelden dat hij Haile heet.
Op zaterdag mag Haile lekker draven
vanaf de tuin, daar staat zijn lemen hut,
tot in het park, daar is een gat gegraven.
Een heel diep gat voor onze waterput.
U snapt het wel, wij ruiken onze kansen,
want Haile‟s carrière loopt gesmeerd!
En toch verliest hij steeds van Gerrit Jansen.
Maar ja, die is dan ook geadopteerd.

VERJAARDAGEN OKTOBER
1
1
2
2
3
4
6
6
6
6
7
8
8
8
9
9
12
13

Betty Happel
Jelle Derks
Jelmer Surewaard
Jennie Schoonmade
Arie de Wit
Pascal Maas
Ilona Cornel
Angela Rindt
Karin de Groot
Brian de Graaf
Edwin Boer
Fred Tomasila
Jos Stolk
Marijke van Dam
Boy Glerum
Hans Korteweg
Toos de Moor
Elsa Smits

13
14
15
15
16
17
19
19
21
22
24
24
24
25
27
28
31

Franziska Winkler
Kees Emden
Marije Schrauwen
Karlijn Derks
Elma Ripmeester
Liam van Broekhoven
Jolanda Santegoeds
Giel Broere
Kees Nijhoff
Ramona van Kastel
Angela Derks
Tonny Kanters - Ooyen
Rianne Witkamp
Joey Dingenouts
Joke Broeders
Milou Glerum
Jenny Pope

MUTATIES
AANMELDINGEN
Milan Brouwers
Marthe van Loon
Sarah de Geus
Jos Aardoom
Mike Verdaasdonk
Imane Hsaine

Klatje
Klatje
Mini-pupil
B-pupil
B-pupil
A-pupil

AFMELDINGEN
Robbin Stoop
Nicky de Vrij
Isa van de Graaf
Nina Koppejan
Sebastian Stoop
Sjors de Jong
Sandra Mooijekind
Jannie van Kaam

B-pupil
A-pupil
A-pupil
A-pupil
D-junior
Lopers
Loper
Wandel

OVERIG
Fred Lodder

Geen wedstrijdlicentie per 2012
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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
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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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