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INFORMATIEBLAD VAN AV GROENE STER

Opgericht dd. 19 augustus 1970

ACCOMMODATIE:
Sportpark "DE KNIP", De Knip 1, Zevenbergen

BESTUUR:
Ryan Smits
Dorien van Someren
Angela Rindt
Ruud van Leeuwen
Kees Otten
Sandra Leenheer
Ronald van der Stroom

LEDENADMINISTRATIE:
Aanmelden en opzeggen schriftelijk bij:
Anet van Hooydonk, Klompenmakerstraat 5, 4871 EM Etten-Leur.
Per 1/2 jaarlijkse acceptgiro. Over te maken naar:
Rekening: 2687616 t.n.v. contr.rek. AV Groene Ster
Betaling binnen 30 dagen. Voor iedere aanmaning worden
administratiekosten in rekening gebracht.
Automatische overschrijving (per kwartaal) is mogelijk.
Startlicenties worden in januari geïnd.
CONTRIBUTIES:
Klatjes
Mini-pupillen
ABC-pupillen
CD-junioren
AB-junioren
Senioren
Recreanten
Lopers
Wandelaars
Gastleden
Donateurs

Euro per maand
7,05
7,05
7,65
8,80
12,30
12,30
8,80
8,80
5,05
7,05
1,80

Start-licentie

7,15
12,70
12,70
20,35
20,35

Voorzitter
Penningm.
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid

De Knip 70
Kristallaan 7a
Klundertseweg 3
Bouwensland 18
J.J.Vorrinckstr.23
Melijn 8
Achterdijk 49

0168-326430
0168-404934
0168-328306
0168-324253
078-6410638
0168-323308
0168-330664

WEDSTRIJDSECRETARIATEN:
Uitwedstrijden
vacant
Thuiswedstrijden
Dorien v.Someren

0168-404934

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (W.O.C.):
Ryan Smits
Materiaal
Dorien v. Someren
Thuiswedstrijden
Bert Tielen
Hoofdtrainer

0168-326430
0168-404934
0168-328301

JEUGDCOMMISSIE:
Anet van Hooydonk, Marjolein de Vos
WANDELCOMMISSIE:
Anneke van de Bemt
Joop Barel
Arie de Wit
Martine Maat
Linda Roovers

Zeestraat 120
Boudewijnstraat 12, Klundert
Koningin Emmastraat 4, Fijnaart
Klundertseweg 27
Brederolaan 57, Etten-Leur

0168-452457
0168-402327
0168-464533
0168-327372
06-23302350

CLUBTENUE: Shirt: Wit/Groen met clubembleem. Short: Groen.
Te verkrijgen bij: Jeanny van Kaam 0168-326427

JURYCOMMISSIE (JUCO) :
Ria Buinsters

0168-467206

TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 oktober
Klatjes + Mini's:
VR 17:00 - 18:00 uur - Droge Mark
ABC-pupillen:
VR 17:00 - 18:00 uur - De Borgh
CD-junioren:
WO 18:30 - 19:30 uur - De Knip
VR 18:00 - 19:00 uur - De Borgh
B-junioren:
VR 19:00 - 20:00 uur - De Borgh
A-junioren + Senioren:
VR 21:00 - 22:30 uur - De Borgh
ZO 10:30 - 12:00 uur
Recreanten:
DI 20:00 - 21:30 uur - Droge Mark
Lopers:
MA 19:30 - 21:00 uur
DI 20:00 - 21:00 uur
WO 09:00 - 10:30 uur
WO 19:30 - 21:00 uur
DO 19:30 - 21:00 uur
VR 19:30 - 21:00 uur
ZA vanaf 09:00 uur
Wandelaars:
DI vanaf 19:00 uur
ZO vanaf 09:00 uur

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren

0168- 404934

MEDIA INFO:
Internet

www.avgroenester.nl

CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen
Kamillestaat 35
Liesbeth van Oers
Korenbloem 23
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kopij
0168-330315
Verspreiding 0168-325899

LOPERSCOMMISSIE:
Aad Poelenije, Jaap Wagemakers, Peter Overzier, John Bakker, Ton Kapitein
SPONSORCOMMISSIE / CLUB VAN 100:
Alex Eradus, Sandra Leenheer, Ronald van der Stroom, Hester Aofsen
TRAINERS:
John Bakker
Dennis François
Justin François
Angela van Haaften
Anet van Hooydonk
Koen Jacobs
Ruud Jacobs
Daphne Kapitein
Ton Kapitein
Jenny Pope
Anne-Marije Rek
Elsa Smits
Bert Tielen
Jeannie Tielen
Frank Valentijn
Frits Verhoeven
Tijs Vermeulen
Marjolein de Vos
Jaap Wagemakers

Lopers
Senioren
Senioren
BC-pupillen
BC-pupillen
D-junioren
AB-junioren + Senioren
A-pupillen
Lopers
C-junioren
Klatjes + Mini's
A-pupillen
AB-junioren + Senioren
Klatjes + Mini’s
Lopers
Recreanten
D-junioren
C-junioren
Lopers overdag

0168-370581
0168-327997
0168-327100
0168-329717
076-5019811
0168-329594
0168-329594
0168-325858
0168-325858
0168-407544
0168-325858
06-12849285
0168-328301
0168-328301
06-12410727
0168-326352
0168-404990
06-22291292
0168-328268

VAN DE VOORZITTER
Maart alweer. Wat gaat het toch snel allemaal. Volgende week is de algemene leden vergadering
en zal ik voor de laatste keer deze vergadering voorzitten. Na 9 jaar de voorzittershamer te
hebben gehanteerd wordt het de hoogste tijd voor vers bloed. Wie het stokje van me gaat
overnemen wordt in de eerste bestuursvergadering na de ALV (26 maart) bepaald.
Dit is dus mijn laatste bijdrage als voorzitter van een fantastische vereniging aan ons mooie
clubblad. Natuurlijk had ik er al veel eerder mee willen/moeten stoppen na mijn hartinfarct eind
2009. Maar we waren toen zo dichtbij de realisatie van de grootste wens die AV Groene Ster al
40 jaar had, een eigen clubgebouw, dat ik die eindstreep toch echt van heel dichtbij wilde meemaken. Dat we ook
meteen, dankzij de gemeente Moerdijk, een volledige renovatie van de baan konden realiseren, maakte het plaatje
compleet. Ik ben heel, heel trots dat we zo‟n super prestatie hebben kunnen neerzetten!
Dat het ledental in een jaar tijd zo gigantisch in elkaar zou zakken (bijna 100 leden minder), had niemand verwacht.
Gelukkig trekt het ledental de laatste tijd weer aan. Vooral bij de kleintjes gaat het fantastisch en we hopen dat we
die trend bij alle categorieën kunnen waarnemen. Want als het ledental niet snel naar het niveau van 2 jaar
geleden stijgt, zullen we de contributie flink moeten verhogen. Neem dus allemaal een vriendje, vriendinnetje,
buurman, buurvrouw, collega, vage kennis of wie dan ook mee naar de “KOM MEE NAAR BUITEN TRAINING” die
in april wordt gehouden, want het is in ieders belang dat we snel weer richting de 500 leden gaan. Zo kunnen we
de atletiek en de wandelsport betaalbaar houden voor iedereen.
De wandel heeft trouwens een waanzinnig druk bezochte voorjaarstocht gehad op 26 februari. Meer dan 200
sportievelingen hadden de weg naar de Knip gevonden. Vanuit alle windstreken kwamen de mensen hun
kilometers maken. Het weer was dan ook super. Je zou bijna vergeten dat het nog maar zo kort daarvoor vroor dat
het kraakte. Ondanks de forse uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en ondanks het feit dat SGZ ons weer de
mogelijkheid bood om haar parkeerterrein te gebruiken, stonden de bezoekers weer in diverse straten in de buurt
geparkeerd. Het was lekker druk, dus een mooi begin van het wandelseizoen.
Maart staat bol van de activiteiten.
Afgelopen weekend was het AB-junioren/senioren kamp. We hebben ons kostelijk vermaakt. Als het goed is,
hebben de 5 verliezers van het piramidespel een bijdrage aan deze knipsels gedaan en kan iedereen meegenieten
van dit te gekke weekendje. Organisatie, namens Harrie, heel erg bedankt, het was geweldig!
Afgelopen weekend werd ook het NK masters in Apeldoorn gehouden. Margot van der Ven, Jolanda Maris, Dennis
François, Ruud Jacobs, Eric van den Berg en Justin François hebben meegedaan en hebben geweldige prestaties
weggezet. 3 maal een 1e plaats, 1 maal een 2e plaats en 2 maal een 3e plaats is geweldig. 12 clubrecords, waarvan
7 ook nog eens een regio12 record opleverden.
We hebben er dus weer 2 Nederlands kampioenen bij.
Justin op de 60horden M35 met 8”46 en Ruud op polsstok M50 met 3,21. Beiden met een vet clubrecord en een
regio 12 record. Eric werd ook 1e op hinkstapsprong M35 met 12,10, ook een clubrecord en een regio 12 record,
maar omdat er te weinig deelnemers waren, telde zijn prestatie niet voor het kampioenschap. Eric pakte wel een
mooie bronzen plak met verspringen M35 met 5,83.
Dennis werd 2e bij hoogspringen M35 met 1,78 en zijn broertje Justin werd 3e met 1,72.
Margot liep de 3000m bij de jongere dames (V40) mee en liep met haar tijd 12‟15”12 een nieuw clubrecord en een
regio 12 record V45. Jolanda kon natuurlijk niet achterblijven en liep ook bij de jongere dames (V40) mee op de
200m en vestigde ook een clubrecord en een regio 12 record V45.
Al met al een zeer geslaagd optreden van onze Groene Sterren in Apeldoorn!
2 weken eerder, tijdens de zaterdag en zondag van carnaval, had Justin François al meegedaan aan het NK
meerkamp senioren. Als master tussen alle Nederlandse toppers wist hij een keurige 8e plaats te bemachtigen en
behaalde hij met zijn prestaties niet minder dan 8 clubrecords en 5 regio 12 records en wist hij het Nederlands
record M35 7-kamp op 4.675 punten te brengen. We zijn reuze benieuwd wat Justin in april in Finland op het WK
gaat presteren op de 5-kamp. We zullen hem allemaal volgen.
Donderdag 8 maart is er een commissiebijeenkomst gepland op de Knip. Het is goed als iedereen weet dat er heel
veel mensen bezig zijn met en voor de vereniging en wat iedereen doet. Zo kunnen de lijntjes lekker kort worden
en wordt voorkomen dat dingen dubbel of 3-dubbel worden gedaan.
Dan hebben we zondag 11 maart de clubcross (gehad). Ik hoorde vanavond dat het weer best wel redelijk zou zijn,
dus misschien is er dan ook wat meer animo om lekker naar buiten te gaan.
Zoals gezegd hebben we dan maandag 12 maart de ALV gehad, maar ik neem aan dat die datum allang bekend
was en op de kalender thuis stond genoteerd. 
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Aanstaande zondag, 18 maart, hebben we de clubkampioenschappen indoor en daar kunnen we altijd wel hulp bij
gebruiken. Het is best zwaar als je als atleet naast je onderdelen ook nog eens de boel moet opbouwen, afbreken
en ook nog eens moet jureren. Dit komt de prestaties niet ten goede, maar de sfeer is altijd opperbest. En we
redden het altijd wel, maar het zou toch wel eens leuk zijn als we ontspannen aan een wedstrijd kunnen
deelnemen. Dus kom gezellig op tijd naar de Borgh en steek een handje toe. Je zult merken dat de tijd dan vliegt
en dat zo‟n wedstrijd dus helemaal niet lang duurt. Actief bezig zijn is altijd leuker dan verveeld rondhangen op de
tribune. 
De recreanten gaan de keuken van het clubgebouw eens goed inzegenen. Op zaterdag 24 maart gaan ze met z‟n
allen Italiaans koken. We hebben een prachtig 5-pits fornuis met een superbrede elektrische oven eronder.
Maar die oven hebben we nog nooit gebruikt, dus dat wordt duimen. Ik ben benieuwd welke kooktalenten er bij de
recreanten rondlopen, het wordt vast heel gezellig!
Ja en dan hebben we de laatste indoortrainingen er weer opzitten en gaan we weer heerlijk buiten aan de gang.
Maar traditiegetrouw sluiten onze pupillen en CD-junioren het indoorseizoen af met een trainingskamp in de
Drunense duinen. De trainers en keukenploeg gaan een zwaar weekend tegemoet. We wensen ze allemaal veel
plezier daar in het Land van Kleef.
Zo een extra lang laatste stukje van mij als voorzitter leek me wel op zijn plaats. Ik ga niet op mijn lauweren rusten,
want er is nog genoeg te doen binnen onze vereniging. Jullie zullen me voorlopig nog zien sjouwen met materialen
bij wedstrijden, want ik weet hoe belangrijk dat is voor ons mooie en fraaie cluppie.
Ryan Smits

VAN DE REDACTIE
Maandagavond stroomde mijn inbox ineens vol met e-mails over het AB-junioren / Seniorenkamp. Hartstikke leuk,
want zo weten wij ook een beetje wat ze daar allemaal uitspoken! Het weekend van 30 maart is het kamp van de
pupillen en CD-junioren. Laten we hopen dat ook zij ons een indruk geven in de volgende Knipsels.
Ook ontving ik, net als altijd, het stukje van de voorzitter, maar zoals jullie net gelezen hebben was dit het laatste
stukje van Ryan. Bij deze wil ik Ryan bedanken voor alle stukjes die hij de afgelopen jaren geschreven heeft, zodat
wij netjes op de hoogte werden gebracht van het wel en wee binnen onze vereniging!
Ik ben benieuwd wie zijn opvolger of opvolgster wordt, maar ik wens hem/haar alvast veel succes!
De kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk maandag 9 april (2e Paasdag) worden aangeleverd.
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

25,00 Euro

Tight kort

15,00 Euro

Singlet

25,00 Euro

Tight middel

17,50 Euro

Shirt

36,00 Euro

Vlinderbroekje

26,00 Euro

Trainingspak

45,00 Euro

Short (los vallend)

22,00 Euro

De bekende donkergroene AV Groene Ster fleece trui
is afgeprijsd van € 35,00 naar € 20,00.
Deze trui is lekker warm en comfortabel!
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VAN HET TRAINERSFRONT
Deze maand ben ik weer eens aan de beurt om te schrijven. Doordat we behoorlijk veel trainers hebben binnen de
vereniging kom je niet zo vaak aan de beurt en kan ik dus mooi terugvallen op wat ik in mijn eerdere trainersfront
heb geschreven. Maar eerst wil ik het hebben over het gebruik van internet / media voor het maken van mijn
trainingen.
Laat ik eerst beginnen met het opstellen van een training; je kiest een onderdeel > bedenkt dan wat je wilt
verbeteren / aanleren en gaat hier een programma omheen maken van warming-up, oefeningen tot eindspel.
Nu probeer ik in mijn training altijd iets nieuws te bedenken om de atleten te prikkelen tijdens de training. Elke keer
dezelfde oefeningen kan soms geen kwaad, maar met een andere verpakking kan de oefening toch ineens anders
ervaren worden terwijl toch hetzelfde getraind wordt. Ik wil niet dat een training saai is, laat staan niet intensief
genoeg. Maar dat is een ander verhaal….of zal ik de vrijdagavond training nog zwaarder maken??? .
Op dat moment komt internet goed van pas; open youtube en geef een paar zoekwoorden voor nieuwe uitdagende
oefeningen. Met het gebruik van Engelstalige woorden komen er nog meer zoekresultaten. Echt ongelooflijk hoe
goed je specifieke (nieuwe) oefeningen kunt vinden voor jouw gekozen onderdeel / techniek. Het geeft mij ook
weer nieuwe inzichten hoe je bepaalde aspecten kunt trainen, het vergroot je kennis van oefeningen en zet soms
aan tot nadenken over een beweging die getraind wordt. Het gebruik van internet vind ik ideaal; ik hoef het wiel niet
opnieuw uit te vinden dus waarom zou je het niet gebruiken.
Het gebruik van een telefoon(camera) tijdens een training is ook niks nieuws meer; je neemt de beweging op en de
atleet kan gelijk zijn verbeterpunten terugzien. Visuele informatie geeft vaak een beter beeld voor de atleet van wat
hij moet verbeteren, met de huidige telefoons is dit zo gebeurd.
Ooit heb ik het in mijn trainersfront gehad over doelen stellen. Ik vind nog steeds dat elke atleet dit moet doen
zodat je weet waarvoor je traint. En dit doel is natuurlijk voor iedereen verschillend en kan uiteen lopen van
bijvoorbeeld; een bepaalde tijd over een afstand lopen of; plezier hebben tijdens het sporten of; gewichtsverlies
bewerkstelligen of; lekker in de buitenlucht trainen. Het kan echt van alles zijn, ieder heeft zijn eigen invulling
waarvoor hij/zij traint.
Nu had ik een 3 jaar geleden (toen ik nog 32 jaar was) ook een doel gesteld, het Nederlands Record op de 10kamp bij de Masters 35+. Helaas raakte ik vorig jaar, in mijn eerste master jaar, geblesseerd aan mijn elleboog en
verschoof ik mijn doel naar 2012. Aan het eind van 2011 kon ik het toch niet laten om mijzelf nog 2 nieuwe doelen
voor 2012 te geven; het Nederlands Record op de 7-kamp en Wereld Kampioen op de 5-kamp bij de Masters 35+.
Ach ja, soms moet het doel echt een uitdaging zijn! 
Ik kan met trots vermelden dat het 1e doel gehaald is op 18/19 februari tijdens de NK meerkamp voor senioren. Als
master eindigde ik op een 8e plaats tussen de mannen met als resultaat een nieuw Nederlands Record op de 7kamp in de categorie 35+: 4675 punten.
e
Op 5 april ga ik in Finland proberen mijn 2 doel te halen; ik ga mijn best doen en weet waarvoor ik de komende
weken nog ff keihard ga trainen en afzien!!!
Sportieve groet,
Justin Francois
De volgende die een stukje mag schrijven voor deze rubriek is Koen Jacobs.

VOORLICHTINGSAVOND LOPERSGROEP
De loperscommissie heeft voor dit jaar enkele voorlichtingsavonden gepland. De eerste wordt gehouden op
dinsdagavond 17 april om 20.00 uur in de kantine van ons clubgebouw.
Wij hebben hier enkele gastsprekers voor uitgenodigd
De indeling van deze avond is als volgt:
20.00 - 21.00 uur Loopschoenen en loopkleding
21.00 - 21.15 uur Pauze
21.15 - 22.00 uur Hartslagmeting voor loper
Uiteraard is er tijdens deze avond ook gelegenheid voor het stellen van vragen over bovengenoemde onderwerpen
aan de specialisten.
De avond wordt georganiseerd voor de lopersgroep, maar alle leden van AV Groene Ster die interesse hebben in
bovengenoemde onderwerpen zijn uiteraard van harte welkom!
Namens de loperscommissie,
Ton Kapitein
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Nieuw bij de 3 Musketiers:

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

BBQ+

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

DE HUISREGELS VAN AV 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.

Het clubgebouw heeft verschillende ruimten met hun specifieke doeleinden, zoals naast de
kleedruimten, materiaalbergingen en de kantine ook ruimten voor voorraden, materialen,
archief en elektra. Deze ruimtes blijven permanent gesloten en worden beheerd door de
hiervoor verantwoordelijke commissies en/of functionarissen.
Voor vergaderingen, bijeenkomsten of evenementen moet je de desbetreffende ruimte
reserveren. Dit doe je via een e-mail bij de stichting. Op de website staat de agenda van
het gebruik en de bezetting van het clubgebouw.
Aan bestuur, trainers en commissieleden worden sleutels beschikbaar gesteld voor de
ruimten waarvoor zij voor de uitoefening van hun taak toegang dienen te hebben. Dit
sleutelplan is in overleg tussen de Stichting en het bestuur opgesteld.
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.
Een alarminstallatie moet ervoor zorgen dat eventuele inbrekers opgemerkt worden.
Personen met een toegangspas zijn voorzien van een toegangscode en hebben uitleg gehad
over de werkwijze van de installatie.
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. De openingstijden kunnen worden beïnvloed door het
wedstrijdprogramma
Tijdens openingstijden wordt de bar bemand door ingeroosterde vrijwilligers. De
uitgebreide 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.
Sporttassen dienen te worden geparkeerd in de daarvoor speciaal aangewezen ruimte,
zoals in de kleedkamers of in de tassenrekken in de hal. Eventueel kan men spullen
bewaren in de daarvoor bestemde lockers in de hal bij de kleedkamers.
Het is NIET TOEGESTAAN:
het clubgebouw te betreden op spikes
te roken in en om het clubgebouw
tafels, stoelen en barkrukken naar buiten te nemen. Slechts na overleg met de
verantwoordelijken kan hiervan worden afgeweken.
Fietsen en/of brommers op het terras, tegen de omheining of ander object te plaatsen
anders dan in de daarvoor bestemde fietsenstalling. Groenstroken te 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!
Al het afval, inclusief kauwgom en peuken, dient men in de daarvoor bestemde afvalbakken
te deponeren.
Na gebruik van de accommodatie laat men deze ordentelijk achter.
Iedereen wordt verzocht om beschadigingen aan de accommodatie zo snel mogelijk aan het
bestuur te melden.
Men houdt zich altijd aan de fatsoensregels en bij problemen spreekt men de trainer,
bestuurslid of wedstrijdleider aan.
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Baanreglement
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
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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.
Aanwijzingen van trainers of andere verantwoordelijken, met betrekking tot het gebruik
van de accommodatie, dienen geheel en gelijk opgevolgd te worden.
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.
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.
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
Altijd veilig en 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!
Het is NIET TOEGESTAAN:
Om met skateborden, skeelers e.d. op de baan te komen. Ook niet met auto‟s e.d.
over de goot aan de binnenkant van de baan te rijden.
Om met krijt uw aanloop te markeren. Tape is wel toegestaan met dien verstande
dat dit ook weer door u wordt verwijderd na gebruik.
Om spikepuntjes te gebruiken die langer zijn dan 9 mm.
Om de hoogspring-en polsstokhoogspringmatten te gebruiken zonder de
regenhoes te verwijderen
Om te roken op de baan
Om glaswerk, flessen, kopjes etc. mee te nemen naar de baan.
Materiaal opbergen waar het hoort. Houd de materiaalberging netjes.
Als er materiaal kapot gaat moet dit gemeld worden bij een trainer en 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.

Barreglement
Conform de wetgeving zijn hieruit de belangrijkste regels te noemen:
1.
De werkwijze van het bargebruik is vastgelegd en ligt ter inzage in de kantine van het
clubgebouw.
2.
De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning. Conform
die vergunning wordt pas na 14.00 uur alcohol geschonken.
3.
De barvrijwilligers zijn ten minste 18 jaar, ze hebben aantoonbaar een instructie
verantwoord alcoholgebruik gevolgd, ze staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd
en zijn betrokken bij de vereniging, hetzij als lid of op een andere manier.
4.
Het is alleen aan de aangewezen barmedewerker(s) en leidinggevenden toegestaan zich
achter de bar, in de keuken en opslagruimte te bevinden. Gedurende de bardienst
drinken deze medewerkers geen alcohol en ze zijn bevoegd een ieder de toegang achter
de bar en/of tot de keuken te ontzeggen.
5.
De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij
betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
6.
Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
7.
Verkoop van sterke drank (meer dan 15% alcohol) aan personen jonger dan 18 jaar is
verboden.
8.
Het is niet toegestaan:
Zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het
terrein van de vereniging
Zelf meegebrachte voedsel/drank in de kantine te nuttigen
Om alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
Om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de
kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
9.
Er wordt geen alcohol geschonken aan: trainers en andere begeleiders van de jeugd
tijdens de uitoefening van hun functie.
10.
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.
11.
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
12.
Er moet contant bij elke bestelling worden afgerekend.

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 12 maart 2012
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Fysiotherapie- en trainingscentrum

Chinees Indisch
Restaurant

FYSIOWAVE
Fysiotherapie

Fysiotherapie
Manuele therapie
Lymfedrainage
Sportfysiotherapie
Massagetherapie
Podotherapie
Psychotherapie

Preventieve Fitness

Fitness
Pilates
Zwemles
Baby zwemmen
Peuter zwemmen
Aquarobic
Trimzwemmen

Zwembad

Aquajoggen
55+ zwemmen
Aquabalance
Zwangerzwemmen
Snorkelen
Zwemmen is leuk
Therapiezwemmen

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

WWW.FYSIOWAVE.NL
Veldkers 2

4761WG

Zevenbergen

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

0168-325543

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

Makelaars van goede huizen

Verkoop

en taxaties
Van woningen

en bedrijfspanden

Verhuur en

aankoop Van
woningen en

bedrijfspanden
www.hoogdalem-makelaardij.nl
noordhaven 120 - 4761 dd

Zevenbergen

0168 - 37 15 73

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

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?
Vraag naar onze voordelige tarieven via
knipsels@avgroenester.nl
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FACEBOOK
Hallo allemaal,
Mij naam is Lotte van der Made en ben 10 jaar oud. Woon met mijn vader en moeder en twee zussen in Made.
Ik ben A-pupil 2e jaars. Mijn favoriete onderdeel is de lange afstand en hoogspringen.
Groene ster is een atletiek vereniging en dat wilde ik altijd al wel doen. In Made heb je er geen dus rijden we elke
vrijdag van Made naar Zevenbergen, samen met mijn zusje Pleun van der Made. Het leuke is dat we er ook familie
tegen komen. Trainer Elsa en Koen, leuk hè. Mijn vader is ook lid, hij loopt bij de masters, mannen 35+. Ik heb me
al opgegeven voor het kamp, ik hoop dat er meer mee gaan want het hartstikke leuk. Dit wordt mijn derde kamp, ik
kijk er nu al naar uit.

De volgende die een stukje mag schrijven is Benthe de Jager.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo, ik ben Lisanne van Hooydonk
Ik ben 12 jaar en ik zit al zo‟n 8 jaar op atletiek en nu bij de D-junioren.
Over een paar weken gaan we op kamp, samen met de B/C pupillen,
A pupillen, D- junioren en de C- junioren en dat is altijd super leuk.
We gaan dan in Loon op Zand naar een super leuk kamphuis met wel 2
speeltuinen, eentje in het bos waar je van alles kunt doen en eentje vlak
bij het kamphuis. Er is ook een groot voetbalveld waar je kunt
voetballen of andere dingen kunt doen.
De eerste dag, als we aankomen gaan we meestal eerst naar de
slaapzaal om onze spullen weg zetten, daarna gaan we meestal naar de
eetzaal waar de kampleider een toespraak houd, en als dat afgelopen is gaan we meestal in de speeltuin spelen of
al een spel doen.
„s-Avonds gaan we met de groep meestal een spel in het bos doen en dan naar bed om te slapen, maar dat
gebeurt bijna niet, want iedereen probeert zo lang mogelijk op te blijven.
De andere dagen zijn ook altijd leuk, we doen dan leuke spelletjes en andere leuke dingen. Er is ook een middag
of avond dat we met alle groepen een gezamenlijk spel doen, je wordt dan in groepen ingedeeld van alle
categorieën en gaan dan een spel doen, wat ook altijd super leuk is. Daarna is het tijd voor het beroemde
kampeten, maar de aardappeltjes, sla, groente en een kipfiletje smaken heerlijk.
De laatste ochtend doen we meestal nog een spel in het bos en gaan we daarna onze spullen in pakken en naar
huis. Dat we weer naar huis moeten is dan altijd super jammer.
Groetjes Lisanne

De volgende die een stukje mag schrijven is Laurena Laros.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: Jan Surewaard
Leeftijd: 50
Categorie: lopers
Favoriete onderdeel: intervaltraining
Dit vind ik leuk aan AV Groene Ster:
Iedereen kan op zijn eigen niveau sport beoefenen. Op de trainingen wordt er flink
gewerkt, maar er is ook tijd voor een geintje. Het is voor mij een goede ontspanning na
een drukke werkdag. We hebben een prachtige accommodatie.
Dit kan misschien beter of anders:
Voor de jongeren worden dezelfde atletiekonderdelen aangeboden op een training.
Misschien kan er al meer geselecteerd worden op de onderdelen waar de kinderen goed
in zijn. Dit onderdeel zou dan voor dat kind wat vaker getraind kunnen worden. Het mes snijdt dan aan 2 kanten.
De atleet beleeft er meer plezier aan en op de competities kunnen meer punten worden gehaald.
Ik begrijp wel dat je bij hele jonge kinderen vooral de lol in de sport wil bijbrengen en nog niet te veel het
competitie-element wil benaderen. Als ze wat ouder worden is het misschien wel goed om te specialiseren.
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Wat ik verder nog met jullie wil delen:
Ik ben nu 12 jaar lid van de Groene Ster loop commissie. Op de derde zondag in september organiseren we de
loop. Ik zou het fijn vinden als al onze lopers mee zouden doen aan 1 van de afstanden. Er doen er al heel veel
mee en veel zijn ook vrijwilliger of verkeersregelaar, maar je moet ook wat te wensen houden.
Dit jaar gaan Anita en ik voor de derde keer mee als de kookstaf van het jeugdkamp. Hiervoor ben ik 3 jaar
geleden aan een strenge keuring onderworpen door Ruud en Kees. Het eerste jaar mocht ik alleen water koken
voor de thee en de eieren, maar ieder jaar mag ik een beetje meer doen. Dit jaar gaan we voor de kinderen weer
fantastische maaltijden serveren!

De volgende die een stukje mag schrijven is: Jan van Meer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: Claire Poelenije
Leeftijd: Mag je nooit vragen aan een vrouw, HA, HA
Categorie: Lopers
Favoriete onderdeel: Alleen maar lopen
Dit vind ik leuk aan AV Groene Ster:
De saamhorigheid van de club. Het lijkt een grote familie.
De club heb ik leren kennen via Aad (ex looptrainer), in welk jaar??
Angela weet dat zeker... Lopen doe ik nog steeds, maar minder fanatiek.
Dit kan misschien beter of anders:
Waar ik soms mee zit is dat er altijd dezelfde mensen aanwezig zijn die zich inzetten bij evenementen of bij handen spandiensten (kijk alleen al naar de leeftijd van de onderhoudsploeg).Vele handen maken licht werk! Als lid van
een club hoort dat er ook bij. Wie weet……
Als loper zou ik ook willen dat we met zoveel mogelijk lopers naar wedstrijden gaan. Zo kunnen we de club ook
meer naar buiten uitdragen.
Wat ik verder nog met jullie wil delen:
Ik vind het verschrikkelijk om stukjes te schrijven, altijd al gehad. Vandaar dat ik niet zoveel te schrijven heb.

De volgende die een stukje mag schrijven is: Antoinette Surewaard.

SPONSOR NIEUWS
Bij 1 van onze sponsoren heeft een belangrijke verandering plaats gevonden waarop we jullie even attent willen
maken;
De hardloopspeciaalzaak in Dordrecht, die tot voor kort verbonden was aan de formule Runnersworld, heeft zich
nu aangesloten bij de nieuwe hardloopformule in Nederland genaamd Lopers Company.
Lopers Company heeft reeds vestigingen in Dordrecht, Nijmegen, Amsterdam (2x), Den Bosch, Leiden, Rotterdam,
Heerlen en Heerenveen en binnenkort zullen zij ook in Utrecht, Maastricht en Drenthe hun deuren openen.
Een nieuwe bedrijfsnaam dus, maar de service en kwaliteit blijven zoals jullie gewend zijn.
Het team, onder leiding van Jurgen Holling, geeft deskundig advies bij de aanschaf van loopschoenen,
hardloopkleding en alles wat verder bij de loopsport komt kijken.
Om deze overstap een feestelijk tintje te geven krijgen AV Groene Ster leden tegen inlevering van onderstaande
bon van 2 t/m 7 april 15% kassakorting!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAARDEBON
15% kassakorting op het gehele assortiment
(m.u.v. hartslagmeters en Herzog kousen )
Geldig van maandag 2 t/m zaterdag 7 april 2012
www.loperscompany.nl dordrecht@loperscompany.nl
Korte Parallelweg 169, Dordrecht, tel. 078-6356835.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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WANDELVREUGDE
Wanneer ik dit stukje voor de rubriek Wandelvreugde zit te schrijven, hebben we net onze voorjaarstocht achter de
rug. Het vraagt toch altijd de nodige voorbereidingen om een wandeltocht te organiseren en ondanks het feit dat
we nu toch wel erg krap in de beschikbare commissieleden zitten is het toch allemaal wel goed verlopen.
En mede door het redelijke weer en het mooie voorjaarsweer op de zaterdag ervoor, was er een goede opkomst.
Ook hadden we op zondag geen “last” van concurrentie omdat er op zondag geen andere tocht in deze omgeving
was. We moesten deze keer gebruik maken van een andere rust/controlepost en wel bij de familie Wijtvliet
in de Krukweg. We werden hier hartelijk ontvangen en we mochten gebruik maken van al hun faciliteiten.
Onze dank gaat dan ook uit naar de familie Wijtvliet en ongetwijfeld komen wij daar nog wel een keer voor een
rustpost.
Ik ben alweer bezig met het uitstippelen van de routes voor de Westhoektocht op 6 mei. In eerste instantie hadden
wij de tocht geplant op 13 mei, maar op deze dag is het Moederdag, dus deze dag is niet zo geschikt voor het
organiseren van een wandeltocht. Het zal dan nog moeilijker worden om mensen te vinden voor de bezetting van
de rustposten en ook het aantal deelnemers zal dan lager zijn. Dus de Westhoektocht is op 6 mei.
De voorbereidingen voor de 4-daagse van Nijmegen zijn ook al weer in volle gang. De contacten met onze
verblijfplaats zijn alweer gelegd en de inschrijfformulieren van de deelnemende leden komen ook alweer binnen,
maar er moet nog het nodige geregeld worden en niet te vergeten, de trainingskilometers moeten ook opgebouwd
gaan worden. Maar aan de hand van het schema van onze uittochten moet dat wel gaan lukken.
Zoals het er nu naar uit ziet, zullen we dit jaar met een paar leden minder naar Nijmegen gaan.
Dit komt voornamelijk door blessures en vakantieplanningen. maar we hebben gelukkig weer “nieuwe”
deelneemsters. Lenneke gaat na een paar jaar afwezigheid weer mee en haar vriendin Susanne gaat voor de
eerste keer mee. Voor Susanne is het te hopen dat het niet tot een loting komt, maar mocht het wel zo zijn, dan
zullen we met ons allen voor haar duimen!
Arie de Wit.

HET WANDELSCHOENTJE
Aan mij de eer om deze keer een stuk van het clubblad te mogen vullen!
Martine, bedankt dat je “Het Wandelschoentje” aan mij hebt doorgegeven.
Een aantal jaren geleden heb ik ook een stuk geschreven, toen over mijn deelname aan de 4-daagse van
Nijmegen. Deze keer zal ik mezelf uitgebreid voorstellen!
Ik ben Lenneke Derks, uhhh….. 30 jaar „jong‟ (altijd pijnlijk momentje, je leeftijd noemen) en woonachtig in
Zeuvebultelaand! Oh nee, carnaval is natuurlijk alweer voorbij! Time flies when you‟re having fun!
Ik woon in Zevenbergen, samen met mijn vriend Steven en ons zoontje Tieme van 1,5 jaar oud! Wat een groot
geluk is dat, papa en mama zijn!
Mijn grootste en leukste „hobby‟, mama zijn, maakt 3x per week plaats voor juf zijn op SBO Het Kompas in
Etten-Leur. Geweldig om deze bijzondere kinderen steeds weer een stapje verder te brengen in hun ontwikkeling.
Het is een dankbaar beroep!
Om te ontspannen, ga ik graag wandelen of fietsen met Tieme, een dagje „sauna‟en‟, winkelen, lekker op stap, uit
eten of op vakantie! Wintersport heeft wel mijn voorkeur! Op de lange latten ben ik helemaal in mijn element!
Maar ook kamperen in Oostenrijk of Frankrijk met z‟n drietjes is fantastisch!
Dit jaar hebben mijn beste vriendin Suus en ik een belangrijke missie: DE 4-DAAGSE VAN NIJMEGEN uitlopen
voor een goed doel (ons goede doel: vokk.nl; Toekomst voor Kinderen met Kanker).
We zijn al volop in training; elke zondag lopen we een flinke afstand met de wandelafdeling! De uittochten zijn nu
aan de beurt, er moeten kilometers gemaakt gaan worden!
Dankzij de gezellige wandelaars van Groene Ster moet dit geen probleem zijn!
Maar uhhh….1 klein probleempje: we moeten wel ingeloot worden, we zijn nu nog niet zeker van deelname!
Morgen start onze inschrijfperiode, dus ehhh… duimen jullie met ons mee?
Aangezien Suus pas lid is geworden van Groene Ster wil ik het „wandelschoentje‟ via deze weg doorgeven aan
haar! Go Suus!
Lenneke Derks
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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!

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

Kijk ook eens
in onze webshop!
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www.vanloonjuweliers.nl

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

NK INDOOR MASTERS
Gisteren was het dan weer zover; de Nederlands Kampioenschappen indoor voor Masters in Apeldoorn.
Hoe verliep de dag……
Mijn tas stond al klaar, hoefde alleen te douchen / aankleden / brood smeren en om 8.00u wachten op
“taxi – Dennis”, we starten allebei op hoog en moeten om half 11 melden. Auw wat is het vroeg in de morgen…
al wordt de pijn wel verzacht als we bedenken dat Eric al ruim een half uur in de auto zit op weg naar Apeldoorn.
Onderweg heeft Jolanda nog de hulp ingeschakeld van Justin-Justin omdat haar Tom-Tom was overleden en ze
wilde er toch wel graag komen. Half 10; warm onthaal van Sandra die nog enkele stoeltjes heeft vrij gehouden in
het Omnisport om naar de eerste verrichtingen van Eric te kunnen kijken.
De wedstrijd start en Eric heeft de pech dat 1 van zijn tegenstanders niet komt opdagen; het is wederom voor hem
geen Ned. Kampioenschap meer aangezien er nog maar 2 atleten zijn. Eric wordt overtuigend 1e met een afstand
van 12.10m wat goed is voor een nieuw Clubrecord (CR)! Gelijk daarna legt hij een ronde van 200m af in:
25,03sec en helaas is dit net niet genoeg voor een finaleplaats. Ondertussen zijn Dennis en ik bezig met hoog.
Ik start op 1,64m, ga door naar 1,72m en maak mijn eerste foutsprong op 1,75. Mijn enkel voelt niet fijn en ik
besluit gelijk te stoppen om niet verder geblesseerd te raken. Ik ben op dat moment zeker van brons. Met Dennis
gaat het veel beter; van 1,69m naar 1,75m naar 1,78m en dan maakt ook hij zijn eerste foutsprong op 1,81m.
Gelukkig voor hem faalt ook zijn tegenstander. Ook bij zijn 2e poging blijft de lat niet liggen en jammer genoeg bij
zijn tegenstander wel. Dennis is gelijk resoluut; de lat mag naar 1,84m! (mocht Dennis in zijn 3e poging toch 1,81m
halen blijft hij nog 2e aangezien hij 1 foutsprong meer heeft). Helaas faalt hij ook op 1,81 en is hij zeer tevreden met
zijn hoogte van 1,78m na 3 weken klussen in zijn nieuwe huis.
Ondertussen is ook Jolanda gestart met haar 200m; met een tijd van 32,14sec mist ze op 0,9 sec de finale.
Ze vond die schuine bochten overigens erg lastig om te lopen. Op de 60m eindigt ze met een tijd van 9,69sec als
4e bij de V45. Op de polsstok aanloop wordt al druk ingesprongen door Ruud, door de vele springers duurt het lang
voordat Ruud aan zijn aanvangshoogte mag beginnen. De volgende serie wordt neergezet:

Nr

Naam

PR

Vereniging Cat Resultaat Pl 2m31 2m41 2m51 2m61 2m71 2m81 2m91 3m01 3m11 3m21 3m26

5006

JACOBS
Ruud

03,12

Groene Ster

M50

3.21

0--

1

0--

0--

X0-

0--

0--

0--

XXX

Zoals je kunt zien is Ruud voor de 1e keer Nederlands Kampioen geworden met een nieuw (all time) persoonlijk
record!! Dit betekende natuurlijk ook een CR!
Kijkend van de start zien Dennis en ik 5 rijen met horden (hoogte 99cm) staan. Dennis vind ze hoog en ik laag
aangezien ik 2 weken geleden nog op 106,7cm liep. (Wat is het toch heerlijk om master te zijn…  ) Na een goede
start van ons beide vliegen we over de horden heen, niet te lang want we moeten snelheid maken tussen de
horden. Ik raak geen enkele horde en loop naar een persoonlijk record (en CR) van 8,46sec en wordt daarmee
Ned. Kampioen. Dennis verliest op de 4e horde het uitzicht op brons en finisht in 9,44sec op 0,09sec van plaats 3.
Allebei heel erg tevreden keren wij terug naar de tribune. Ook Margot doet mee op haar 3000m; de concurrenten
laten haar de eerste rondjes het kopwerk doen en plaatsen dan een versnelling. Helaas kan Margot niet volgen en
e
finisht in 12.15.12min op de 4 plaats.
Na de huldingen heeft Dennis al zijn tas gepakt en wil weer snel op weg naar Zevenbergen; zijn badkamer
schreeuwt om meer tegels tegen de muur…. Ik vergeet bijna mijn bloemen en rij met Dennis mee terug.
(Voor oplettende atletiekvolgers op internet die mij misten op de 60m en het verspringen, ik zou inderdaad ook nog
deelnemen, maar aangezien ik geen risico wilde nemen met mijn enkel met het oog op het WK over 1 maand heb
ik mij afgemeld).
Onderweg in de auto wordt het laatste onderdeel van onze Groene Ster verspringer Eric nauwlettend gevolgd.
De volgende serie weet hij neer te zetten wat hem een 3e plaats oplevert!

Pos Nr
6

3518

Naam
BERG Erik
vd

PR

Vereniging Cat Resultaat Pl
Groene Ster

M35

5.83

3

1

2

5.73 5.81

3

4

5

6

5.67

5.83

5.67

5.60

Info

Het was een mooie dag voor Groene Ster met 2x een Nederland Kampioen, 1x Zilver en 2x Brons.
Dit belooft wat voor de rest van het seizoen!!
Sportieve Groet,
Justin Francois
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WEDSTRIJDKALENDER
Nieuwe data voor dit overzicht kunt u mailen naar knipsels@avgroenester.nl o.v.v. data wedstrijdkalender.
Datum
18-03-2012
01-04-2012
01-04-2012
14-04-2012
15-04-2012
18-04-2012
21-04-2012
17-05-2012
20-05-2012
26-05-2012
02-06-2012
06-06-2012
18-06-2012
23-06-2012
23-06-2012
21-08-2012
16-09-2012
30-09-2012
28-10-2012
03-11-2012

Evenement
Club Kampioenschappen Indoor

Werp 3 kamp
Drunense Duinenloop
Meerkamp en kogelstoten
Marathon Rotterdam
Schoolatletiek
1e competitie
Dorpsloop Standdaarbuiten
3e divisie
2e competitie
Regiokampioenschappen
Avondwedstrijd (geen werpnrs.)
Aflopen opstartgroep
3e competitie
ARWB kampioenschappen
Hoevense Polderloop
Groene Ster Loop
Club Kampioenschappen outdoor
Herfst Marathon Etten-Leur
HIK

Categorie
Alle categorieen
ABC-junioren, Senioren, Masters
Lopers

Pupillen, CD-Junioren, kogelstoters
Lopers
Basisscholen
CD-junioren
Lopers
AB-junioren, Senioren, Masters
CD-junioren
CD-junioren
Alle categorieen
Lopers
CD-junioren
Pupillen
Lopers
Lopers, AB-junioren, jeugdloop
Alle categorieen
Lopers
ABC-pupillen & CD-junioren

WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum
nr. Route
18 maart
27 Moye Keene
25 maart
39 Molenweg
01 april
autotocht
08 april
38 Krukweg
15 april
47 Noordhoek
22 april
61 Niervaart
29 april
55 Afgebrande Hoef
06 mei
Westhoektocht
13 mei
45 Buizenweg

DINSDAGAVOND TOCHTEN
Datum
Route
27 maart
1 Pelikaan
03 april
7 Dikke Dijk
10 april
6 Industrieweg
17 april
10 De Biggelaer
24 april
13 De Kok
01 mei
11 Afgebrande Hoef
08 mei
10 De Biggelaer
15 mei
16 Markdijk
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afstand Begeleider
12
Joop/Linda
12
Martine
Martine
12
Anneke
13
Joop/Linda
15
Arie
15
Martine
13

afstand
5
5
5
6
8
8
6
9

Linda

Begeleider
Martine
Anneke
Martine
Martine
Anneke
Martine
Anneke
Martine

Locatie
De Borgh - Zevenbergen
Atledo - Dongen
DAK - Drunen
Diomedon - Steenbergen
Rotterdam
De Knip - Zevenbergen
Thor - Roosendaal
Standdaarbuiten
De Knip - Zevenbergen
Spado - Bergen op Zoom
Achilles – Etten Leur
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
Dynamica - Vlissingen
De Knip - Zevenbergen
Hoeven
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
Etten-Leur
De Niervaert - Klundert

UITTOCHTEN
Zondag 18 maart

Gertrudistocht, wsv De Wandelende Krabben
t Bergse V.M.B.O. Nobellaan 25, Bergen op Zoom
40 en 25 km: start 8.00-10.00
18 km: start 8.00-12.00
12 en 6 km: start 8.00-14.00

zaterdag 24 maart

14e Kees Knappers boswandeltochten, Thor afd. wandelen
camping De Posthoorn, Pierestraat 16, Rucphen
40 en 30 km: start 8.00-9.00
25 en 20 km: start 8.15-11.00
10 en 6 km: start 8.30-13.00

zondag 15 april

Lentetocht, wc Walking Activities
De Schakel, Kerkstraat 104, 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 7 km: start 8.30-13.00

zaterdag 28 april

Lentetocht, wsv W.I.K.
Kantine Atledo sportpark, Hertog Janstraat 41, Dongen
50 km:
start 7.00-8.00
40 en 30 km: start 8.30-9.00
20 km:
start 8.00-10.00

zondag 6 mei

Westhoektocht, av Groene Ster, Zevenbergen.
Sportkantine de Knip, de Knip 1, Zevenbergen
40 km:
start 8.00-8.30
25 km:
start 8.00-9.00
15 en 10 km: start 9.00-12.00

zondag 20 mei

Vincent van Goghwandeltochten, De Losse Feeter
De Wipakker, de Wipakker 6, Etten-Leur
40 km:
start 7.00-9.00
30 km:
start 7.00-10.00
20 km:
start 8.00-12.00
15 km:
start 8.00-13.00
10 en 5 km: start 8.00-14.00

KAMP AB-JUNIOREN EN SENIOREN

Graag willen wij alle deelnemers van het Atletiek Kamp 2012 bedanken voor hun
inzet en gezelligheid!
Wij vonden het een heel leuk kamp!
Alle foto‟s en filmpjes staan inmiddels op onze website: www.avgroenester.nl
Groetjes van de organisatie,
Angela van Haaften, Elsa Smits & Tijs Vermeulen
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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

Waarom ik een stukje moet schrijven voor het kamp zal ik jullie straks verder
uitleggen, maar we beginnen altijd bij het begin zullen we maar zeggen.
Vrijdag 2 maart moesten we om 20:00 op De Knip verzamelen. Daar kregen we
te horen bij wie we in de auto zaten en dit was dan ook het groepje om een
aantal opdrachten mee uit te voeren. Ik zat bij Simone, Martin en Wouter in het
team. We moesten op de baan een aantal opdrachten uitvoeren. Op een stuk
van 100m mochten er maar 2 voeten de grond raken. Simone ging bij Martin op
zijn rug en ik op handen verder, waarna Martin Wouter weer ophaalde om naar
het volgend onderdeel te gaan.
Hier moest je kaarten omdraaien. Een rode kaart betekende terug naar het
begin van dit onderdeel en zwart betekende doorlopen naar de volgende pylon.
Als je een rode kaart omdraaide bij de laatste pylon, moest je weer terug naar
het begin. Daarna een spel met banden. Ieder team had 2 banden en je moest in de banden blijven. Erg spannend
want de teams waren goed aan elkaar gewaagd. Na de banden hetzelfde principe als met de kaarten, maar dan
met dobbelstenen. Even was doorlopen en oneven terug en dan ook weer terug naar het begin van dit onderdeel.
Het laatste onderdeel moest je elkaar naar de overkant brengen. Wouter begon
met Martin naar de overkant te brengen waarna Martin mij op kwam halen en
daarna was ik als laatste loper aan de beurt om Simone op te halen.
Het scheelde echt niet veel met de teams, dus iedereen kreeg tegelijkertijd het
aanwijzingsblad om naar het kamphuis te rijden. Je moest daarvoor nog wel de
auto van De Knip naar het benzinestation duwen voordat je in de auto mocht
gaan zitten. De hints die we kregen waren; De leeftijd van Bert – de leeftijd van
Wouter + 1, ander woord voor trekvijver (ruk en ven), job van Liesbeth van
Oers, TNT komt er vaak langs, een koe zonder ballen en ander woord voor
hoofdje  ‟T Ossekopske, Postbaan 38 in Ruqphen was het adres dus.
Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een moderne telefoon met navigatie, waaronder Martin. Als snel wisten we
waar het was, want als je weet dat je naar Ruqphen moet, weet je ook dat je in ‟t Ossekopke zit. Het team wat als
eerste aankwam had gewonnen. Wij waren uiteraard net iets te ver doorgereden, dus werd het keren. Kwamen we
daar het team van Marjolein tegen, waardoor het niet veel scheelde. Maar.. wij hebben dan toch nog gewonnen.
Wat vele kids op jeugdkamp al een hele happening vinden, wilden wij natuurlijk ook het beste bed hebben.
Heerlijke stapelbedden, waar toch nog ongelukken mee gebeuren.
Daarna volgde al snel het spel, waardoor ik nu dit stukje mag schrijven en jullie een indruk mag geven van een
Seniorenkamp. Op de deur was een piramide geplakt met namen. Ik begon op de 2e rij en moest mezelf naar
boven krijgen. Dit deed je door iemand uit een rij boven je uit te dagen, maar ik kon natuurlijk ook uitgedaagd
worden door een rij onder me. Dit gebeurde dus erg vaak waardoor ik op de onderste rij eindigde en een stukje
voor het clubblad mag schrijven. Degene die uitgedaagd werd mocht zelf bepalen waar je voor zou battelen.
Onderdelen waren; zo lang mogelijk op een stoel planken, „blik‟ gooien, in 5 beurten zo hoog mogelijk dobbelen/zo
vaak mogelijk 6 dobbelen, zo vaak mogelijk hooghouden en ga zo maar door.
Na dit spel hadden we even rust wat bij de dames uitkwam op Stef Stuntpiloot. Zoals vele van jullie wel begrijpen is
zo‟n kamp niet volle bak trainen, maar wordt er ook het een en ander gedronken. Niet te veel natuurlijk, want alles
gebeurt op eigen risico en de spellen moeten wel goed uitgevoerd worden. Na onze heerlijke versnaperingen aan
een gewonnen fles Schrobbelèr afgelopen Kruikenmeerkamp en een aantal potjes
Twister en Twister Moves gingen we het bos in. Samen met Marjolein waren wij een
koppel. Mijn linkerbeen en haar rechterbeen werden super strak aan elkaar getaped
en ik werd ook nog eens geblinddoekt. Er waren 4 posten waar je een kaartje moest
halen. Glas, hout, fluit en bel. Je kon deze posten herkennen, omdat ze met het
voorwerp het geluid maakten. Ondertussen kon je ook nog getikt worden door een
ander team en dan moest je een kaartje inleveren. Dachten Marjolein en ik bijna bij
Angela te zijn, bij het glas was Marjolein keihard aan het lachen en voordat we het
wisten liep ik vol tegen een boom aan en lagen we op de grond. Ze wilde heel graag
„ho‟ zeggen, maar zij wist ook al wel wat er zou gebeuren, waardoor dat niet meer
kon. Ag de bult voel ik na 3 dagen nog, maar dat trekt nog wel weg. Na het
fluitsignaal moesten we weer verzamelen en werden de rollen omgedraaid. Nu werd
Marjolein geblinddoekt en hadden we al snel alle 4 de kaartjes, zonder val.
Na dit spel vervolgenden we weer het Stef Stuntpiloot en wisselden we steeds af als
je af was. Om 3 uur waren de dames toch wel bekaf en zijn we heerlijk gaan slapen.
Helaas zaterdagochtend een goede wake up. Daphne wilde uit bed stappen en stootte erg hard haar scheen
waardoor ze erg misselijk werd. Ze besloot om op de stoel te gaan zitten, naast haar bed, maar viel flauw recht met
haar gezicht op de grond. Paniek in de eerste 15 minuten op zaterdagochtend want het bloed stroomde toch wel
erg goed uit haar neus. Ziekenhuis maar gebeld en het had geen zin om langs te komen werd ons verteld. De rest
van het kamp liep ze met een mooie pleister op haar neus. Een bril er nog bij en dan zou ze een mooie nerd zijn
geweest.
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Na deze happening werd de ochtend actief begonnen door een les zumba van Marjolein. Erg fanatiek met
behoorlijk wat moves. Oké, niet iedereen kon op de maat mee, maar we zijn niet voor niets atleten en geen
dansers. Na veel gedans aan het ontbijt, zodat we verder konden met het programma. Elk kamp is er wel een
bordspel levend uitgewerkt. Dit jaar was er een nieuw spel nl. Kolonisten van Katan, echt super leuk! Elk team had
zijn eigen post en moest met andere teams onderhandelen. Dit was de ene keer een kaartje ruilen en de andere
keer steen, papier, schaar. Je kon kaartjes sparen voor een straat, dorp, stad, monopolykaarten en
ontwikkelingskaarten. De laatste 2 heeft niemand gekocht want iedereen wilde zoveel mogelijk bouwen. Aan het
eind van het spel wilde echt iedereen steen hebben, maar ja als het team die niet meer weg wil geven/ruilen, moet
je wel erg goed je best doen om toch nog een kaartje van steen weten te bemachtigen. Na het fluitsignaal werden
alle straten geteld voor 1 punt, de dorpen voor 2 en de steden voor 3. Erg spannend tussen 2 teams, maar het
team paars waar ik, Elsa, Joost en Angela in zaten had gewonnen. Na de lunch werden we weer in groepen van 4
verdeeld en hadden we de Paralympische Spelen. De onderdelen waren 1-benig hockey, 2-ling voetbal, blind
badmintonnen, blind volleyballen, zittend handbal en de brancardrace. Een erg leuke middag met veel gelach.
Koen had ook nog „besloten‟ de voetbal van Tijs in de bomen te schoppen, waardoor we nog minstens 30 minuten
entertainment hadden na de Paralympische Spelen. Hoe kun je een bal uit een boom halen? Door een steen aan
een touw te knopen en omhoog te werpen. Door een bal in een zak te doen en deze ook aan een touw te knopen
en omhoog te werpen of gewoon een touw aan de kliko vastmaken en deze vooruit duwen, zodat de tak heen en
weer zou schudden. Aan het eind van de middag is het de heren eindelijk gelukt om de bal uit de boom te krijgen.
Na deze show waren er toch wat dames (Daphne, Simone, Gabie en ik) erg moe en zijn we lekker op bed gaan
liggen. Na dit heerlijk dutje hebben de dames een lekkere maaltijd gemaakt, wat bestond uit rijst met kip in
zoetzure saus of macaroni met gehakt. ‟s Avonds stond het tv programma Ik Hou Van Holland op het programma.
Het was jong tegen oud en zelfs ik hoor bij de oude garde. De rondes bestonden uit liedjes verder afmaken.
Bellen/fluiten als je de zanger en titel wist. Zoveel mogelijk beroemdheden raden en elkaar uitdagen op de vraag;
hoeveel top-10 ergernissen ken je in het verkeer en in bed? Ik Hou Van Holland werd afgesloten met een
playback/zang/theater act. De jonkies hadden het stukje van Prins Friso opgevoerd. Erg leuk en zeker van deze
tijd. Wij als oude garde hadden de clip van Rinus & Romana opgevoerd van Op De Scooter. Allemaal te lelijk en
dik verkleed, met de mooiste moves. De jonkies hadden met maar liefst 1 punt voorsprong gewonnen!
Daarna weer tijd voor onszelf en iedereen was bekaf. Daphne, Marjolein en ik lagen als eersten op bed. Gezellig
even kletsen. Een vraag aan Marjolein en geen reactie krijgen, want die was spontaan in slaap gevallen van ons
gezellige gesprek! Om 01:00 lag iedereen denk ik wel op bed en konden we tot 08:30 uitslapen!
Weer lekker ontbijten en door met een stukje hardlopen door het bos gevolgd door een potje tag rugby. Een
groepsfoto hadden we ook nog niet gemaakt, maar hier zijn we wel een uur mee bezig geweest om zo leuke en
unieke foto‟s te maken van heel de groep. Voor de laatste keer lunchen en daarna het kamphuis met zijn allen
opruimen. Vele handen maken licht werk en dat was nu ook weer. Alle auto‟s ingeladen en het kamp afgesloten in
de MC Donalds, want ja sporters moeten goed eten!

Het was weer een geweldig kamp en daarvoor wil ik Elsa, Tijs en Angela bedanken. Mocht jij je als B-Junior,
A-Junior of Senior aangesproken voelen om het kamp voor 2013 te organiseren ben je altijd welkom!!!
Groetjes Jenny
KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP

Het kamp begon na het verzamelen op de atletiekbaan, waar we na een paar opdrachten te hebben gedaan een
raadsel hebben opgelost met van die handige internettelefoons om achter de locatie van het kamphuis te komen.
Op het kamphuis hebben we leuke spellen gedaan zoals de paralympics, levend kolonisten van katan en rugby.
We hebben (bier) gedronken, gezien hoe Tijs en Koen een bal uit een boom probeerden te halen en natuurlijk mijn
ontgroening waar ik het niet over ga hebben. Al met al was het een geweldig kamp, complimenten aan Tijs, Elsa
en Angela die het hebben georganiseerd en volgend jaar ben ik er weer!
groeten Eloy de Kinkelder

20

Het is weer een jaar geleden dat de Senioren op kamp zijn geweest. Maar 2 maart 20:00 was het dan weer zover.
We gaan op kamp. Het aantal aanmeldingen viel wat tegen, maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen stond
netjes om 20:00 gepakt en gezakt op de Knip. Er moest begonnen worden met een rondje om de baan voordat we
de routebeschrijving voor het kamp gebouw zouden krijgen. Zo moesten we in het rondje om de baan iets doen
met kaarten en dobbelstenen en moest er samen gewerkt worden om te zorgen dat een aantal paar voeten de
baan niet raakte. Na het rondje volbracht te hebben kregen we dan eindelijk de routebeschrijving, nou
routebeschrijving, het was meer een cryptische omschrijving van het adres. Zo had het iets met de TNT te maken
en een rukvijver. En zou het kampgebouw iets te maken hebben met een stier zonder ballen en een klein hoofdje.
Na wat denkwerk en Google werk kwamen de meeste teams er al snel achter dat we naar ‟t Ossekopke in
Rucphen zouden gaan. Een mooi kampgebouw midden in het bos waar je via onverharde wegen in het donker het
kampgebouw kon bereiken. Nadat iedereen aangekomen was en het bedje gespreid had was het tijd voor het
eerste bosspel. Het was een soort vossenjacht met 2-tallen. De benen werden bij elkaar getapet, en een van de 2
kreeg een blinddoek om. Het was de bedoeling om in het bos op zoek te gaan naar 4 verschillende geluiden in het
bos. Is best lastig met een blinddoek om en 3 bewegende benen. Het leverde wel hilarische beelden en menig
blauwe plek op. Na het spel was het tijd voor het avondprogramma met gezelschapspelletjes, een zoutje en een
drankje wat duurde tot in de kleine uurtjes.
Op zaterdag was het alweer vroeg dag, om 8 uur stond er namelijk een lesje Zumba op het programma. Deze les
werd gegeven door Marjolein. Zumba is eigenlijk bewegen op muziek. Iets wat voor mij niet meevalt om in de maat
te blijven. Na een klein lesje en wat zweetdruppels stond het overheerlijk ontbijt te wachten, dit smaakte wel na
zo‟n lesje Zumba. Verder in de ochtend hebben we het spel Kolonisten van Katan gedaan. Hier werden menige
straat, dorp en stad gebouwd met grondstoffen. Deze grondstoffen moesten verkregen worden door menig gok en
ruilwerk. Nadat het eiland volgebouwd was kwam er een winnaar uit de bus en zijn we terug naar het
kampgebouw gegaan voor de lunch. Zaterdagmiddag stonden de paralympics op het programma. Deze bestonden
uit blind volleybal, 3 benig voetbal, 1-benig hockey, zittend handbal, brandcardrace en blind badminton. Was een
zeer leuk en actieve middag waarbij toch wel bewegingen gemaakt werden die je normaal nooit doet. Vooral het 1benig hockey was erg zwaar. Na de Paralympics kwam er een echte prijsuitreiking met “echte medailles”.
Aan het begin van de avond was het tijd voor Ik Hou van Holland. De teams waren snel gemaakt “de broekies”
tegen de “ouwe rotten”. Er waren verschillende spelen zoals het spellen van een woord, het afmaken van een
muziekfragment, het raden van artiest en titel, en het omschrijven van personen. Na een spannende strijd tussen
de 2 teams werd uiteindelijk het verschil gemaakt met het bonte avond onderdeel, ieder team moest een sketch
verzinnen en opvoeren. De broekies deden een sketch over het skiongeval van prins Friso, de ouwe rotten voerde
zanger Rinus op met het nummer Romana op de scooter. Met een nipt verschil van 1 punt wonnen uiteindelijk de
broekies van de ouwe rotten. Over het spel werd nog wat nagepraat onder het genot van een hapje en een
drankje. Op zondag konden we uitslapen en zaten we uiteindelijk om half 10 aan het ontbijt. Na een korte
warmloop training hebben we een partijtje rugby gedaan wat er af en toe behoorlijk fel aan toe ging. Na het partijtje
rugby was het tijd voor een wat rustiger onderdeel, namelijk foto‟s maken. Nou denkt u foto‟s maken is toch niet zo
moeilijk. Nou het is niet moeilijk, maar je kan het wel zo moeilijk maken als jezelf wilt. Zo kun je op een rijtje achter
elkaar gaan staan maar ook hele torens bouwen. Voor wat mooie voorbeelden moet je maar eens op de website
kijken. Na de lunch hebben we op zondag het een en ander weer aan kant gebracht en schoongemaakt.
Moe maar voldaan kwamen we zondag aan het eind van de middag weer terug op de Knip en kunnen we
terugkijken op een leuk en sportief seniorenkamp. Ik wil dan ook de kampleiding Elsa, Angela en Tijs bedanken
voor de goede organisatie. Het was top. Hopelijk gaan er een volgende keer meer mensen mee en kunnen we er
met nog meer mensen een feest van maken.
Groeten, Valentijn
KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP

Kamp duurde voor mij dit jaar maar 1 avondje i.p.v. 1 weekend, maar dat ene avondje was heel leuk.
Het begon met wat spellen op de atletiek baan en daarna mochten we de weg naar het kamp zoeken! Rob, Edwin,
Eloy en ik kwamen een beetje laat op gang maar hebben het uiteindelijk toch wel kunnen vinden (lang leve
internet!) Jammer genoeg waren we wel als laatste aangekomen.
Daarna waren we begonnen met het eerste spel, een piramide spel waarbij je zelf de uitdagingen mocht verzinnen,
daarbij was ik ook weer onderaan geëindigd.
Rond een uurtje of 12 zijn we toen het bos in gegaan voor een geluidenspel, je werd met 2-tallen aan elkaar vast
gebonden door tape, en 1 van de 2 werd geblinddoekt.
Gabie en ik waren een 2-tal natuurlijk, en het verliep allemaal niet zo geweldig. Ik ben 1 keer met mijn hoofd tegen
een boom aangelopen en Gabie is een aantal keer geslagen door een bos met takken. Maar het was een heel leuk
spel en er is veel bij gelachen dus dat is wat telt!! De volgende ochtend zijn we allemaal heerlijk wakker geworden
door Daphne. Die werd misselijk omdat ze haar been stootte en vervolgens flauwviel en op de grond lag te
spartelen en kreunen. Nu kunnen we er gelukkig om lachen omdat het niks erg was uiteindelijk, maar op dat
moment schrok iedereen toch wel en was iedereen om 8 uur meteen uit bed. Om 10 uur werd ik al weer
opgehaald, en dat was al weer het einde van mijn kamp. Het was kort maar heb het naar mijn zin gehad!
Anne Marije
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ARWB CROSS - DJA ZUNDERT
Zoals jullie in het vorige clubblad konden lezen, zou op 12 februari 2012 de 5e en tevens laatste cross voor het
ARWB klassement hebben plaatsgevonden. Helaas werd deze cross afgelast in verband met de sneeuw en
gladheid, het parcours was te gevaarlijk. Er werd een nieuwe datum geprikt; zondag 4 maart 2012
Alle kinderen die minstens 3 van de 5 crossjes hebben gelopen, ontvangen een herinneringsvaantje, zijn zij ook bij
de eerste 10 binnen hun categorie geëindigd, ontvangen zij een medaille op de grote prijsuitreiking na afloop van
deze cross. Helaas kon ikzelf, net als alle andere jeugdtrainers, niet aanwezig zijn bij deze cross. In dit weekend
hadden wij ons Atletiek Trainingskamp in Rucphen.
Bert Tielen heeft dit van ons overgenomen, en heeft de kinderen prima geholpen! Bedankt daarvoor Bert! 
C-pupillen jongens: Bij de C-pupillen jongens deden er maar 9
mee, waarvan maar liefst 3 van AV Groene Ster: Liam van
Broekhoven, Koen van Leent & Lucas van den Berg! Deze jongens
moesten 1000m lopen. Liam werd 4e en Koen werd 5e, allebei in een
tijd van 4,50min! Een hele spannende finish dus! Ook Lucas was
goed op dreef en werd 6e in een tijd van 5,09min.
B-pupillen meisjes: Bij de B-pupillen meisjes stonden er 14
deelnemers aan de start, 2 van AV Groene Ster: Janne de Jager en
Bente van Geel. Deze dames moesten ook een afstand afleggen
van 1000m. Janne liep een goede wedstrijd en wist als 4e over de
finish te komen in een tijd van 4,45min.
Ook Bente deed erg haar best en werd 10e in een tijd van 5,10min.
A-pupillen meisjes: De A-pupillen meisjes moesten 50m meer lopen, namelijk 1050m. Er stonden maar liefst 35
deelnemers aan de start! Waarvan 2 meiden van AV Groene Ster: Ymke Timmermans en Bente de Jager. Ymke
werd 11e in een mooie tijd van 4,34min. Bente finishte als 19e in een tijd van 4,52min.
D-junioren meisjes: Bij de D-junioren meisjes stonden 21 deelnemers aan de start, maar
er deed maar 1 meisje mee van AV Groene Ster mee: Veerle Maris.
Ze moest een afstand lopen 1400m en finishte als 9e in een prima tijd van 6,04 min.
C-junioren jongens: Ook hier deed er maar 1 jongen mee van AV Groene Ster: Bart
Timmermans. Hij moest een afstand afleggen van 2400m en liep de wedstrijd samen met
e
12 andere jongens. Bart doet goed zijn best en eindigde als 13 in een tijd van 12,17min.
Zo zie je maar weer: Meedoen is belangrijker dan winnen!! Goed gedaan hoor Bart!
Zoals jullie misschien is opgevallen ontbrak er iemand bij de C-pupillen jongens: Nigel Groen. Hij zou op deze
cross de strijd aangaan met zijn grote concurrent Jens de Wilde van AV Sprint. Zij stonden namelijk allebei op een
gedeelde 1e plaats, alles zou dus afhangen van deze cross. Helaas was Nigel ziek op deze dag.. hij heeft de cross
niet gelopen. Dit betekent dat Nigel 2e is geworden in het eindklassement, natuurlijk nog steeds een TOP prestatie!
Ook heeft Nigel op 26 februari een (internationale) cross gelopen in België! Er deden 24 deelnemers mee in zijn
categorie en ze moesten een afstand afleggen van 725m. Hij finishte als 3e in een tijd van 3,03min.
Harstikke goed gedaan Nigel!
Het Eindklassement:
C-pupillen jongens:
e
2 Nigel Groen
e
5 Liam van Broekhoven
6e Koen van Leent
8e Lucas van den Berg

B-pupillen meisjes:
e
5 Janne de Jager
12e Bente van Geel

A-pupillen meisjes:
e
11 Ymke Timmermans
17e Bente de Jager

D-junioren meisjes:
e
14 Veerle Maris

C-junioren Jongens:
e
15 Bart Timmermans
Allemaal hartstikke goed gelopen!
Voor de uitslagen en foto‟s van deze cross kun je terecht op de website van DJA: www.dja-zundert.nl
Sportieve groetjes, Angela van Haaften.
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MUTATIES
AANMELDINGEN
Julian Geelen
Joris Groeneveld
Zeferino Rijgersberg
Siem Jansen
Lennart Surewaard
Marian Farla
Susanne Macdonald

Klatje
Mini Pupil
C-pupil
D-junior
Senior
Loper
Wandel

AFMELDINGEN
Marije de Heer
Maartje Fioole
Fleur Braaksma
Erik Slobben
Joke Kalis
Anja van der Vegt
Rina van Oosten

D-junior
B-junior
Senior
Loper
Loper
Loper
Recreant

VERJAARDAGEN
3
3
3
5
5
5
7
7
9
10
10
15
16
16
17
17
18
18
19
20
20
20
20
22
22
22
22
23
24
24
25
26
27
27
27
29
29
29

MAART
Rita den Ridder
John Bakker
Bente de Jager
Lucas van den Berg
Daniel Tolenaars
Jonne van der Linden
Kees van den Kieboom
Willy Wevers
Kees van Heeren
Frits Verhoeven
Henk Leijten
Pierre Gulden
Saskia van Rijswijk
Brian Groeneveld
Kevser Satir
Robert Smit
Marianne Jacobs
Vera van As
Aad Zandbergen
Margo Goos
Annuska Fontein
Koen Jacobs
Laura van Haaften
Justin Francois
Erna Henkelman - Steyn
Ruud van Leeuwen
Johan Matthee
Jos Boeters
Maartje Aarts
Yara Fioole
Milan Brouwers
Jolanda Maris
Rene Hollemans
Daphne Kapitein
Anne Willem Maris
Rik van Heijnsbergen
Martijn van Hooydonk
Ymke Timmermans

1
2
4
4
4
5
5
6
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
15
16
16
17
18
23
23
24
24
24
24
25
26
27
30

APRIL
Sarah Storm
Bas van Rijswijk
Fred Lodder
Aad Poelenije
Joop Barel
Frank Valentijn
Frans Verhoeven
Karin van Geel - Veldt
Lisanne van Hooydonk
Mike Verdaasdonk
Charlotte van Rijswijk
Shannen Eikenbroek
Bente van Geel
Marcel van Rijswijk
Pien Ardon
Johan van Putten
Lisa Holling
Martine Maat - de Wit
Arend de Boer
Miranda Kallenberg
Peter van den Wijngaart
Annemiek Machielse
Eloy de Kinkelder
Thea Verhoef - van Kaam
Richard van Eekelen
Stefan Thiele
Bart Timmermans
Michelle du Frenne
Nick Langeweg
Ben Cornel
Youri Valentijn
Anne Marije Rek
Ingrid Bakker
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KLEURPLAAT
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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

VOOR AL JE ATLETIEK
SPULLEN GA JE NAAR
RUNNERSWORLD
BREDA , DE SPECIALIST
VOOR BEGINNENDE EN
GEVORDERDE LOPERS IN
WEST-BRABANT

HAAGDIJK 251
4811 TS BREDA
(076)5221561
E: INFO@RUNNERSWORLDBREDA.NL
WWW.RUNNERSWORLDBREDA.NL

ZIJN FAN VAN GROENE STER
BREDA

drukken • printen • plotten • afwerken

Zet alles op alles

"OUWBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

"OUWBEDRIJF 6ROLIJKISGESPECIALISEERDINDETURN KEYREALISATIEVANDEGELIJKEENDUURZAME
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
HET BEDRIJFSPAND EXACT AANSLUITEN OP HET PROlEL VAN DE OPDRACHTGEVER /NGEACHT OF DIE
AFKOMSTIG IS UIT DE INDUSTRIE DIENSTVERLENING OF DE AGRARISCHE SECTOR

#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK IS SPECIALIST IN NIEUWBOUW EN RENOVATIE VAN WOONHUIZEN
APPARTEMENTEN $OOR ACTIEF MEE TE DENKEN OVER ONTWERP EN MATERIAALGEBRUIK
VERHOOGT 6ROLIJK DE FUNCTIONALITEIT EN DE BELEVINGSWAARDE VAN HET GEBOUW !AN
DE HAND VAN EEN GESTRUCTUREERDE PLANNING ÏN UITVOERING KRIJGT DE OPDRACHTGEVER
DE ZEKERHEID VAN EEN PROBLEEMLOOS VERLOOP VAN HET BOUWPROCES (ET IS DEZE
GOUDOMRANDE GARANTIE DIE KENMERKEND IS VOOR !ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK
#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

