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INFORMATIEBLAD VAN  AV GROENE STER

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

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren                                                                                       0168- 404934

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:            Euro per maand           Start-licentie
Klatjes     7,50  
Mini-pupillen     7,50
ABC-pupillen    8,00    7,15
CD-junioren    9,00  12,70
AB-junioren  12,50  12,70
Senioren / Masters  12,50  20,35
Recreanten    9,00 
Lopers     9,00  20,35
Wandelaars    5,50
Gastleden       7,50  
Donateurs    2,00

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

MEDIA INFO:
Internet   www.avgroenester.nl

Opgericht dd. 19 augustus 1970

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

BESTUUR:
Dorien van Someren - Voorzitter (interim)   Kristallaan 7a           0168-404934
Ryan Smits  Penningm.   De Knip 70          0168-326430
Angela Rindt  Secretaris     Klundertseweg 3          0168-328306
Ruud van Leeuwen  Lid     Bouwensland 18          0168-324253
Kees Otten  Lid     J.J.Vorrinckstr.23             078-6410638
Sandra Leenheer  Lid     Watermolen 6          0168-323308
Ronald van der Stroom Lid     Achterdijk 49          0168-330664

WEDSTRIJDSECRETARIATEN:
Uitwedstrijden   vacant
Thuiswedstrijden  Dorien v.Someren           0168-404934

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (W.O.C.):
Ryan Smits  Materiaal            0168-326430
Dorien v. Someren  Thuiswedstrijden           0168-404934
Bert Tielen  Hoofdtrainer           0168-328301

JEUGDCOMMISSIE:
Anet van Hooydonk, Marjolein de Vos

WANDELCOMMISSIE:
Anneke van de Bemt Zeestraat 120           0168-452457
Joop Barel  Boudewijnstraat 12, Klundert          0168-402327
Arie de Wit  Koningin Emmastraat 4, Fijnaart       0168-464533
Martine Maat  Klundertseweg 27            0168-327372

JURYCOMMISSIE (JUCO) :  
Ria Buinsters                                                   0168-467206

TRAINERS:
John Bakker  Lopers            0168-370581
Dennis François  Senioren            0168-327997
Justin François  Senioren            0168-327100
Angela van Haaften  BC-pupillen           0168-329717
Anet van Hooydonk  BC-pupillen            076-5019811
Koen Jacobs  D-junioren           0168-329594
Ruud Jacobs  AB-junioren + Senioren          0168-329594
Daphne Kapitein  A-pupillen           0168-325858
Ton Kapitein  Lopers            0168-325858
Jenny Pope  C-junioren           0168-407544
Anne-Marije Rek  Klatjes + Mini's           0168-325858
Elsa Smits   A-pupillen           06-12849285
Bert Tielen  AB-junioren + Senioren          0168-328301
Jeannie Tielen  Klatjes + Mini’s           0168-328301
Frank Valentijn  Lopers            06-12410727
Frits Verhoeven  Recreanten           0168-326352
Tijs Vermeulen  D-junioren           0168-404990
Marjolein de Vos  C-junioren           06-22291292
Jaap Wagemakers  Lopers overdag           0168-328268

SPONSORCOMMISSIE / CLUB VAN 100:
Alex Eradus, Sandra Leenheer, Ronald van der Stroom, Hester Aofsen

LOPERSCOMMISSIE:
Aad Poelenije, Jaap Wagemakers, Peter Overzier, John Bakker, Ton Kapitein

TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 april
Klatjes + Mini's:   VR    17:00 - 18:00 uur 
ABC-pupillen:  VR    17:00 - 18:00 uur  
CD-junioren:  WO  18:30 - 19:30 uur
   VR    18.30 - 19.30 uur 
AB-junioren en Senioren WO  vanaf 19:30 uur
   VR    vanaf 19:30 uur
   ZO    10:30 - 12:00 uur
Recreanten:  DI      20:00 - 21:30 uur   
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

De contributie is per maand, maar wordt per half jaar geïnd. 
Bij aanmelding is ieder lid Euro 15,00 inschrijfgeld verschuldigd, 
zijnde kosten voor het lidmaatschap van de Atletiekunie. 



 

VAN DE VOORZITTER 
 
Vorige maand gaf Ryan al aan voor de laatste keer het stukje van de voorzitter te schrijven. Dat betekent dus 
automatisch dat er nu een eerste stukje komt van de nieuwe voorzitter. Om helemaal precies te zijn, de interim 
voorzitter. Tijdens onze bestuursvergadering van 26 maart hebben we besloten dat ik voor een periode van 6 
maanden het stokje van Ryan ga overnemen. Dit geeft het bestuur wat extra tijd om goed na te denken wat we van 
een voorzitter verwachten en welke kwaliteiten deze persoon zou moeten bezitten. Voor mij persoonlijk is dit een 
kans om te kijken of ik het wel leuk vind om deze functie te vervullen. Voorlopig krijgen jullie dus stukjes van mijn 
hand waarin jullie op de hoogte worden gehouden van wat er binnen onze vereniging speelt. Ik heb wat minder 
voelsprieten dan Ryan binnen de vereniging maar ik doe mijn best. 
 
Als eerste wil ik natuurlijk Ryan bedanken voor al zijn jaren als voorzitter, wat hij prima heeft gedaan. Ik ga er van 
uit dat hij het als penningmeester net zo goed gaat doen. Oké, tot zover de bestuursaangelegenheden, want er is 
nog veel meer te vertellen. 
 
Voor wie het nog niet weet, we hebben een kersverse wereldkampioen binnen onze vereniging en daar zijn we 
trots op! Justin François is tijdens de WK Masters Indoor in Finland wereldkampioen geworden op de 5-kamp voor 
Mannen 35+. Een geweldige prestatie waarbij hij en passent ook even het Nederlandse Record puntentotaal 
meenam. Op vrijdagavond is hij gelijk feestelijk onthaald op de Knip door zijn mede-atleten en natuurlijk werd 
daarbij toepasselijke muziek gedraaid (het Wilhelmus, We are the champions etc.).  Een echt feestje dus!! 
 
In maart zijn natuurlijk onze clubcross en clubkampioenschappen indoor geweest. Ik ben zelf niet zo van het 
crossen maar ik heb altijd weer respect voor degenen die wel meedoen. Het deed me goed om vrij veel lopers te 
zien die toch maar besloten hadden om ook even de schoenen vuil te maken op de Oude Stort en helemaal 
geweldig was het om dat kleine grut (mini’s en klatjes) van start te zien gaan. Een week later dus de 
clubkampioenschappen indoor en dat vond ik zelf toch ietwat tegenvallen qua inschrijvingen. Het gaat hier toch 
vooral om het samen sporten en lekker meedoen, zie het als een soort van teambuilding en doe volgend jaar 
gewoon allemaal mee!! 
 
Op 8 maart hadden we een commissieavond gepland om alle commissieleden eens de kans te geven te vertellen 
wie ze zijn en wat men zoal doet voor de vereniging. Als bestuur waren we prettig verrast met de grote opkomst en 
de positieve instelling om mee te denken over allerlei onderwerpen. Wat wel bleek is dat we best veel commissies 
hebben en dat we dus zeker meer vrijwilligers kunnen gebruiken om die commissies wat meer te bemensen.              
Dus wil je eens een keer iets doen voor de vereniging laat het ons dan weten!  En dat hoeft echt niet een vaste 
verplichting te worden, dat kan net zo goed iets eenmaligs zijn. 
 
Dan natuurlijk op 12 maart de ALV, die we voor het eerst weer in ons eigen clubgebouw konden houden.                     
De opkomst was redelijk en de vergadering verliep soepel met natuurlijk weer de nodige huldigingen. Laura van 
Haaften (aanmoedigingsprijs), Dennis François (lid van verdienste), Justin François en Ruud Jacobs (Nederlands 
Kampioen Masters).   
 
In maart hebben de recreanten het clubgebouw, met name de keuken, eens goed ingewijd met een Italiaanse 
avond. Erg gezellig en als het goed is heeft Leo van Dijk hier een leuk stukje over geschreven dus zal ik daar niet 
te veel over vertellen. Maar wellicht is het een goed voorbeeld voor andere categorieën om iets leuks te 
organiseren wat zowel leuk is voor de groep als voor onze kantine omzet. 
 
Het jeugdkamp is ook weer achter de rug en wat ik er van gehoord heb was het weer reuze gezellig en liep het 
weer als een geoliede machine. 
 
Dan maar vooruitkijken naar activiteiten die we voor de komende tijd op de agenda hebben staan: 
De baanatleten gaan weer naar buiten voor hun trainingen en ook de 1e competitiewedstrijden gaan in april van 
start. Ook is er weer een opstapgroep van start gegaan, dus het wordt weer gezellig druk op de baan. 
 
Op dinsdag 17 april om 20.00 uur is er door de loperscommissie een voorlichtingsavond georganiseerd  in de 
kantine waarbij een aantal specialisten informatie geeft over onderwerpen zoals de juiste schoenen, kleding en 
andere zaken. Zeker zinvol om naar toe te gaan.   
 
Op woensdag 18 april hebben we de schoolatletiek op het programma staan. Dit wordt wel een beetje spannend 
want na de vele jaren dat Wim en Carla François dit voor hun rekening namen is het nu een nieuw team dat dit jaar 
aan de slag gaat met Kees Otten aan het roer. Succes Kees!!  
 
Op vrijdag 27 april is er de “kom mee naar buiten”  training, dus neem al je vrienden en kennissen mee naar de 
trainingen (zowel oud als jong) en laat ze kennis maken met onze leuke sport en natuurlijk leuke vereniging! 
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CLUBKLEDING 

VAN DE REDACTIE 

INFORMATIEAVOND LOPERSGROEP 

Op koninginnedag, maandag 30 april, organiseren we als AV Groene Ster een 7-kamp (of was het nu een 6-kamp) 
waarmee we proberen een oude traditie in ere te herstellen. Hopelijk wordt dit een succes! Doe je niet mee, kom 
dan gezellig kijken want we willen natuurlijk een leuk sfeertje creëren en daar heb je ook toeschouwers voor nodig. 
Mocht je willen helpen, dan kan dat natuurlijk ook. Geef je dan op bij Ria Buinsters want helpende handen kunnen 
we altijd gebruiken. 
 
Op zondag 6 mei organiseert de wandelcommissie de Westhoektocht en hopelijk wordt dat net zo’n succes als de 
vorige tocht. We duimen in ieder geval voor goed weer, dan kan het daar niet aan liggen. 
 
Dit lijkt me wel genoeg voor mijn eerste stukje, dus tot de volgende keer! 
 
Dorien van Someren 
 

 

 
Op 12 maart ben ik voor het eerst naar de ALV geweest en behalve interessant was het ook erg gezellig.                   
Een aanrader voor anderen dus om de volgende ALV ook een keer bij te wonen. Sommige mensen werden extra 
in het zonnetje gezet en de winnende foto’s voor in de kantine werden bekend gemaakt, wat af en toe tot hilarische 
reacties leidde. Het zijn stuk voor stuk schitterende foto’s die overigens net als de foto’s op de voorzijde van 
Knipsels zijn gemaakt door Mariette! Zoals jullie kunnen zien is dit een behoorlijk dikke Knipsels, de stukjes bleven 
binnen komen en dat is hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, blijf schrijven allemaal! 
 
De kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk maandag 7 mei worden aangeleverd. 
 
Namens de redactie, 
Hester Alofsen 
 

 
Speel je competitie of neem je deel aan wedstrijden, dan is het verplicht het clubtenue te dragen.   
Het zit niet alleen comfortabel, maar het is tevens een goede uitstraling van de club en dat is ook erg belangrijk. 
Zeker het trainingspak, gesponsord door Able2, is heerlijk om voor en na een wedstrijd lekker warm te blijven!  
Voor de clubkleding en al uw vragen hierover kunt u terecht bij Jeanny van Kaam, 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 
 

Op dinsdagavond 17 april wordt er vanaf 20.00 uur in onze kantine een informatiebijeenkomst gehouden voor de 
lopers. Het programma is als volgt; 
 
20.00 uur   hardloopschoenen 
20.45 uur   Pauze  
21.00 uur    Lopen en hartslag 
 
Iedereen is van harte welkom en de avond zal rond 22.00 uur afgelopen zijn.  
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WEDSTRIJDKALENDER 

MEDEWERKERS BARDIENST GEVRAAGD 

SCHRIJFTALENT GEZOCHT 

Nieuwe data voor dit overzicht kunt u mailen naar knipsels@avgroenester.nl o.v.v. data wedstrijdkalender. 
 

Datum  Evenement Categorie Locatie 
21-04-2012  1e competitie CD-junioren Thor - Roosendaal 
08-05-2012  Avondbaanwedstrijd Lopen  Scorpio - Oosterhout 
13-05-2012  Open Zuid Hollands Kampioenschap Vanaf CD-junioren Energie - Barendrecht 
17-05-2012  Dorpsloop Standdaarbuiten  Lopers Standdaarbuiten 
20-05-2012  3e divisie AB-junioren, Senioren, Masters De Knip - Zevenbergen 
26-05-2012  2e competitie CD-junioren Spado - Bergen op Zoom 
28-05-2012  T-meeting Senioren Attilla - Tilburg 
02-06-2012  Regiokampioenschappen CD-junioren Achilles – Etten Leur 
06-06-2012  Avondwedstrijd (geen werpnrs.) Alle categorieen De Knip - Zevenbergen 
07-06-2012  Avondwedstrijd met kogelslingeren  Diomedon - Steenbergen 
09-06-2012  Open wedstrijd  Spirit – Oud Beijerland 
18-06-2012  Aflopen opstartgroep Lopers De Knip - Zevenbergen 
23-06-2012  3e competitie CD-junioren Dynamica - Vlissingen 
23-06-2012  ARWB kampioenschappen Pupillen De Knip - Zevenbergen 
29-06-2012  Avondinstuif werpen B-Junioren en ouder Spirit – Oud Beijerland 
21-08-2012  Hoevense Polderloop Lopers Hoeven 
21-08-2012  Avondwedstrijd Junioren, Senioren, Masters Spado – Bergen op Zoom 
26-08-2012  Open jubileum wedstrijd  Sprint - Breda 
1& 2  09-12   Jubileum wedstrijdweekend  Atledo - Dongen 
16-09-2012  Groene Ster Loop   Lopers, AB-junioren, jeugdloop De Knip - Zevenbergen 
30-09-2012  Club Kampioenschappen outdoor Alle categorieen De Knip - Zevenbergen 
28-10-2012  Herfst Marathon Etten-Leur Lopers Etten-Leur 
03-11-2012  HIK ABC-pupillen & CD-junioren De Niervaert - Klundert 

 

 
We draaien nu al weer een tijdje met een groepje de bardiensten in de kantine. Daarbij is gebleken  
dat het groepje bardienstmedewerkers toch wel iets te klein is waardoor er vaak op dezelfde 
personen een beroep gedaan moet worden. Om te voorkomen dat deze personen, die het nu nog 
leuk vinden, afhaken zouden we de groep graag uit willen breiden. Al is het maar 1x per maand, daar 
zouden we al enorm mee geholpen zijn! Dus lijkt het je leuk om af en toe mee te helpen laat het ons 
dan weten dan kunnen we daar vast een mouw aan passen zodat het voor iedereen bij een 
acceptabel aantal uren blijft en dus ook leuk blijft.  
 
De kantinecommissie: Angela Rindt en Dorien van Someren 
 

 

Om onze vereniging meer onder de aandacht te brengen willen we zoveel mogelijk onze club in de media brengen. 
Door iedere week een klein stukje te schrijven met bijvoorbeeld uitslagen van wedstrijden, aankondigingen van 

wedstrijden of het starten van een loopcursus, blijft AV Groene Ster in het nieuws.  
Ook leuke wetenswaardigheden, bijvoorbeeld dat Justin Francois WERELDKAMPIOEN 5 
kamp is geworden in Finland, is natuurlijk goede reclame. En verder alles wat deze 
creatieve schrijversgeest nog meer kan verzinnen. Input kan opgevraagd worden bij de 
diverse commissies, het ontbreekt ons op dit moment echter aan redactioneel schrijvers 
vermogen, waardoor een hoop informatie nu niet gemeld wordt!  
Dus wie o wie kruipt voor onze vereniging in de pen, zodat de hele gemeente Moerdijk van 
onze activiteiten en prestaties op de hoogte wordt gehouden.  
Meld je aan bij Sandra Leenheer of Ronald van der Stroom.  
Wij zijn benieuwd wie deze mooie taak op zich wilt nemen!  
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess
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www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b     4762 AL  Zevenbergen     0168 370 545     info@de3musketiers.nl

Nieuw bij de 3 Musketiers:

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.



 

ITALIAANSE AVOND RECREANTEN 
 
Eindelijk was het weer zo ver. Het was al weer een tijdje geleden, maar nu was het weer zo ver. 
De recreantenfeestavond. De opkomst was overweldigend, bijna 30 man inclusief partner of introducé. 
De kantine was heel sfeervol in de Italiaanse stijl omgetoverd. De muziek was ook geheel in Italiaanse stijl 
Het weer zat mee. We werden om drie uur ontvangen op het terras op de Knip. We bleven in het begin natuurlijk 
buiten, de zon scheen en het was rond de 20 graden.  

 
Na de koffie en of thee werden de spelregels uitgelegd.  
Wij dachten dat het een relaxte middag/ avond zou worden,  
maar dat pakte anders uit. Eerst werden de spelregels uitgelegd.  
Ze waren best streng, Dorien somde een aantal gerechten op 
waaruit wij konden kiezen, maar ze wist ons ook meteen te 
vertellen hoe laat we er aan moesten beginnen. 
 
 
 
 
 
 

Aansluitend werden de recepten met bijbehorend 
boodschappenlijstje uitgereikt. 
De ingrediënten stonden op tafels uitgestald, er was 
goed over nagedacht. 

 
 
 
 
Frits en ik waren uitverkoren voor het maken van tagliatelle Ik dacht dat dit 
eigenlijk altijd uit een pakje van Honig of gelijkwaardig kwam. Dat werd ons 
snel bijgebracht via het recept.  
Speciale bloem en een ei, waarom maar een ei, daar moesten wij onze pasta 
(tagliatelle) van maken. 
Alles in een kom gedaan, en maar kneden en kneden en kneden en keren en 
slingeren en kneden. 
Daarna moest het deeg een uurtje rijzen. Daarna begon het kneden opnieuw. 
Vervolgens moest die bal deeg in vieren verdeeld worden, plat gemaakt en 
vervolgens een aantal keren door de pastamachine. Wat ik op die machine 
nog miste was een accuboormachientje om dat ding aan te drijven.  
Nu moest het met ellebogenstoom. Moet je maar eens proberen, een bal 
deeg van 5 centimeter zo plat te krijgen dat hij nog maar een halve 
centimeter dik is. Dat was nog een hele strijd, die we uiteindelijk toch 
gewonnen hebben. 
 

Het laatste stuk was nogal weerbarstig, maar na het mengen met een halve fles 
bier en wat bloem onderging dat deel het hetzelfde lot als de overige drie. 
Na het draaien van de pasta moest de tagliatelle weer drogen. We hebben de 
slingers over een paar stoelen gehangen.  
 
Nu werden we weer door Dorien opgejaagd om de saus te gaan maken.  
Met het boodschappenlijstje weer de tafels af. Ik heb een hoop Italiaans geleerd.  
 
Pasta = bloem en ei en dan door die machine persen 
Porcini = paddestoelen 
Pancetta =  Italiaans spek afkomstig van de varkensbuik 
Picorino = kaas 
Bruchette= stokbrood met peer of tomaat 
 
We gingen weer aan de slag met de saus, elke keer dacht ik weer, dit moet toch ontspanning zijn, dit moet toch 
niet tot stress leiden. Dorien was onverbiddelijk dan moet dit dan moet dat, en dan beginnen en dan moet het 
gereed zijn, het enige wat er nog aan ontbrak was de zweep of lijfstraf. De saus was klaar toen moest de pasta 
weer op het vuur. Dat werd weer een hele strijd om een gaspit te bemachtigen. Maar ja voorpiepen is ook een 
kunst die ik wel versta. Iemand met een smoes de keuken uitlokken, dan de pan opzij, moet ie maar zien achter 
het fornuis te komen. Dus toen er even iemand niet oplette hadden wij een pit vrij. 
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Water in de pan, pasta er bij, wat kan er mis gaan. Ondertussen werd er al een paar keer rond gegaan met 
bruchette met tomaat en met peer, die waren al gereed. Daarna kwamen de gehaktballetjes in tomatensaus langs. 
Dan leer je je collega recreant pas echt kennen, de grote schaal leeg en uiteindelijk zegt iedereen dat ze niets 
gehad hebben of bijna niets. 
 
Het afgieten van de pasta werd nog een heel spektakel. In het kader van mijn functie bij mijn werkgever, de naam 
noem ik niet, stond ik er op dat het veilig gebeurde. 
Ik had een goede klik met de mede organisator Kees, dus alles verliep naar wens en veilig. Daarna konden we aan 
tafel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We hebben de volgende gerechten bereid: 

 Tagliatelle met porcini-paddestoelensaus 

 Tagliatelle met kruidige tomatensaus 

 Kippedijen op z’n Italiaans met ansjovis kappertjes en olijven 

 Gegrilde tonijn met courgette en tomatensaus 

 Aardappeltaart op z’n Italiaans 

 Geroosterde Italiaanse groenten( ui aubergine, paprika, kappertjes) 

 Krulsla met venkel, nootjes en sinaasappel 
 
Het dessert bestond uit: 

 rocottataart met limoncelli 

 Citroentaart met mascarpone 
 
De schalen stonden op lange tafels te dampen, je kon er langs lopen en er werd voor ons opgeschept. 
De hoeveelheden waren goed berekend, niemand kreeg iets te kort en we hadden ook niet veel over. Het geheel 
onder genot van een heerlijk Italiaans wijntje, speciaal voor deze avond ingekocht, dat overigens niet standaard op 
de barlijst stond. 
Het dessert ging gepaard met een limoncello. Het eten van dit drankje leidde in een aantal gevallen weer tot hele 
zure gezichten. Er zijn natuurlijk mensen die standaard een zuur gezicht hebben, maar dit viel wel op. 
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SPONSOR AAN HET WOORD 

Na het diner werd in een recordtijd en gezamenlijk, ik had 
van de recreanten ook niet anders verwacht, de boel 
opgeruimd.  
 
Vervolgens werden er nog een of meerdere drankjes 
genuttigd ging uiteindelijk toch iedereen voor twaalf uur naar 
huis. 
We kunnen nog lang terugkijken op een heel gezellige en 
sfeervolle recreantenavond waar nog behoorlijk veel 
verborgen talenten ten toon zijn gespreid. 
 
 

Hulde aan de organisatoren van de avond Dorien van Someren en Kees Otten. 
Het was zo goed georganiseerd, dat ik denk ik niet eens in hun schaduw kan staan, qua organisatietalent en 
voorbereiding. Ik ga ook een verzoek indienen bij het tweetal om mijn huishoudboekje op orde te krijgen, zo veel 
voor zo weinig. 
 
Mocht je nu op dinsdagavond lui op de bank liggen en aan goede voornemens denken, aarzel dan niet en meld je 
dan meteen aan bij de recreanten. Net als op de Italiaanse avond, voor elk wat wils, alles kan, niets moet. 
 
Leo van Dijk 
 

Mij is gevraagd als sponsor van AV Groene Ster iets te vertellen over het kantoor en over mijn betrokkenheid bij 
sport en AV Groene Ster in het bijzonder. 
Eerst iets over kantoor. Samen met mijn collega José de Rooij vormen wij samen een maatschap met de naam:  
De Vos & De Rooij Netwerk Notarissen. Wij zijn gevestigd aan de Gildelaan 11 in Zevenbergen (naast de 
tennisbanen). Samen met de medewerkers vormen wij een team van 10 personen en zijn wij werkzaam op een 
breed terrein. Ons werk is onder te verdelen in drie hoofd richtingen: registergoed (leveringen van huizen, 
bedrijfspanden, landbouwgronden en het vestigen van hypotheken), personen- en familierecht 
(samenlevingscontracten, huwelijkscontracten, testamenten, echtscheidingen en nalatenschappen) en het 
zogenaamde rechtspersonenrecht (oprichten stichtingen, verenigingen en vennootschappen, levering van 
aandelen en statutenwijzigingen). Omdat je zelf niet meer alles kunt weten hebben wij onderling afspraken 
gemaakt over aandachtsvelden en ook in de organisatie zijn afspraken gemaakt. Wij werken met gemiddeld een 
jong team, vooral bestaande uit vrouwen (Ik ben zelf de oudste en het enige haantje). Ons doel is om de toch vaak 
lastige materie met de volgens ons noodzakelijke persoonlijke aandacht en zorg op een voor iedereen begrijpelijke 
wijze op een kwalitatief hoog niveau te brengen. Het is een leuk vak waarbij je in aanraking komt met veel erg 
verschillende mensen. 
De keuze voor het notariaat heb ik gemaakt op het einde van mijn middelbare school tijd. Die keuze was overigens 
niet zo bewust, ik had bijvoorbeeld geen familie die in het notariaat werkte. Achteraf is het gelukkig geen verkeerde 
keuze gebleken. Na de middelbare school tijd ben ik in Leiden Notarieel Recht gaan studeren. Ik ben daarmee 
begonnen in 1972  en in 1977 ben ik afgestudeerd. Je start dan als kandidaat-notaris op een kantoor, dat was toen 
in Zeeuws-Vlaanderen. In 1988 zijn wij (Rosemarie, Robert-Paul, Marjolein en ik) naar West-Brabant verhuisd.               
In 1999 ben ik notaris geworden.  
Ik heb altijd al veel aan sport mogen en kunnen doen. Een echte bewegingsverslaving heb ik over gehouden aan 
mijn periode van drie jaar wedstrijd roeien in Leiden. Dat was erg intensief. Nadat wij in West-Brabant zijn komen 
wonen heb ik in eerste instantie vrij veel gefietst, maar dat kost veel tijd. Daarna ben ik begonnen met lopen bij           
AV Groene Ster. Rosemarie en Marjolein waren ook actief bij Groene Ster, Marjolein is dat nog steeds.                              
Ik vind Groene Ster een gezellige vereniging, een vereniging waar het feit dat je beweegt belangrijker is dan het 
leveren van topprestaties (toch gefeliciteerd Justin). Voor lopen heb je geen dure uitrusting nodig. De contributie is 
ook te overzien, zeker als je de huidige accommodatie ziet. Lopen of atletiek is een sport voor jong en oud.                               
Er zijn enthousiaste trainers die de trainingen begeleiden waardoor blessures tot een minimum beperkt blijven.              
De blessure gevoeligheid is misschien het enige nadeel van lopen. Naast lopen mag ik ook graag een stukje skiën 
in de winter en zeilen in de zomer. Ik vind dat bewegen een goede manier is om je hoofd leeg te maken en ik ben 
er van overtuigd dat je door verantwoord te bewegen minder ziek zult zijn en op latere leeftijd beter mobiel blijft met 
minder kans op vallen en het daardoor oplopen van breuken.  
Kortom, AV Groene Ster is een vereniging die de moeite waard is om wat steun te krijgen! 
 
Albert de Vos 
 
Namens de sponsorcommissie willen wij Albert bedanken voor zijn tijd.  
Kijk voor meer informatie op www.notariskantoorzevenbergen.nl 
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Fysiotherapie- en trainingscentrum 
 

FYSIOWAVE 
 

Fysiotherapie Preventieve Fitness Zwembad 

 Aquajoggen 

 55+ zwemmen 

 Aquabalance 

 Zwangerzwemmen 

 Snorkelen 

 Zwemmen is leuk 

 Therapiezwemmen 

 

 Fitness 

 Pilates 

 Zwemles 

 Baby zwemmen 

 Peuter zwemmen 

 Aquarobic 

 Trimzwemmen 

 Fysiotherapie 

 Manuele therapie 

 Lymfedrainage 

 Sportfysiotherapie 

 Massagetherapie 

 Podotherapie 

 Psychotherapie 

 

 WWW.FYSIOWAVE.NL 

 

Veldkers 2    4761WG    Zevenbergen    0168-325543 

Chinees Indisch 
Restaurant

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

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

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

Dinercafé   |   Feesten   |   Vergaderingen   |   Bu� etten   |   High Tea

Markt 8   |   Zevenbergen   |   T 0168-323620
www.vanderhoo .nl

Aandacht voor gast, eten,
              drinken en ambiance 
     dat is onze “HOOFTZAAK” 

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?

Vraag naar onze voordelige tarieven via
knipsels@avgroenester.nl
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Verkoop
en taxaties 
Van woningen 
en bedrijfspanden

Verhuur en 
aankoop Van
woningen en 
bedrijfspanden

Makelaars van goede huizen

www.hoogdalem-makelaardij.nl
noordhaven 120 - 4761 dd  Zevenbergen 0168 - 37 15 73



 

NIEUWE RECLAMEBORDEN 

WANDELVREUGDE 

Omdat de sponsorcommissie weer een aantal nieuwe sponsoren heeft weten te vinden, werden op woensdag                 
21 maart de nieuwe reclameborden opgehangen door Han Eradus en Piet Jacobs met onze ondersteuning.               

 
Dat is best een lastige klus, maar oefening baart kunst en 
aan het einde van de middag hingen er al 4 borden.               
 
De vrijdag erna hebben Han en wij de laatste 2 borden nog 
bevestigd, zodat de sponsoren weer tevreden kunnen zijn. 
Het reclamebord van Formido is zelfs dubbelzijdig, zodat het 
ook vanaf de Provinciale Weg te zien is!                    
 
Han en Piet, bedankt voor jullie inzet en mochten er nog 
meer reclameborden komen dan weten we jullie te vinden! 
 
Sandra en Hester. 

 
 

Hallo wandelaars, 
 
Dat is een lange tijd geleden dat ik het stukje wandelvreugde heb geschreven. 
Dat klopt, ik heb het erg druk met mijn werk en gezondheid. 
Maar het wandelweer komt er weer aan dus we kunnen weer lekker gaan trainen voor Nijmegen en waar je voor 
wilt voorbereiden. 
Ik heb een vervelende mededeling voor de wandelclub, dit is dat ik er mee stop. 
Mijn gezondheid is niet optimaal waardoor ik eigenlijk al genoeg heb aan mijn werk en daar geen enkele wandeling 
bij kan hebben. Ze weten nog niet precies wat er aan de hand is, waardoor het ook nog niet verholpen is. 
Hierdoor heb ik besloten ermee te stoppen, ik heb mijn energie heel hard nodig om beter te worden van wat het 
ook is. Ik wil jullie wandelaars bedanken voor de leuke tijd die ik gehad heb bij de wandelclub en vooral het lopen 
van de vierdaagse vorig jaar was een van de hoogtepunten. 
Hierdoor valt er weer een commissielid weg, waardoor ze het maar met z’n vieren moeten doen. 
Als je iets wilt doen binnen de commissie laat het Anneke, Martine, Arie of Joop weten. 
Ik heb er geen spijt van dat ik dit heb gedaan, ik vind het jammer dat ik heel weinig tijd nog had voor de 
wandelvereniging, maar ik wil eerst beter worden en dan gaan we weer eens wandelen. 
 
Nog heel veel wandelplezier en hopelijk tot ziens. 
 
Groetjes Linda Roovers 
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WANDELAGENDA 
 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
22 april 61 Niervaart 15 Arie 
29 april 55 Afgebrande Hoef 15 Martine 
6 mei   Westhoektocht     

13 mei 45 Buizenweg 13 Joop/Anneke 
20 mei 57 De Druif 15 Joop/Anneke 
27 mei 51 Maria Hoeve 14 Arie 
3 juni   autotocht   Anneke 

10 juni 40 Rode Vaart 12 Martine 

     DINSDAGAVOND TOCHTEN 
  Datum   Route afstand Begeleider 

24 april  13 De Kok 8 Anneke 
1 mei 11 Afgebrande Hoef 8 Martine 
8 mei 10 De Biggelaer 6 Anneke 

15 mei 16 Markdijk 9 Martine 
22 mei 19 Nolleke Sas 10 Anneke 
29 mei 21 Klundertseweg 10 Martine 
5 juni 22 Naturisten 10 Anneke 

12 juni 28 Pootweg 10 Martine 
19 juni 32 Bloemendaal 12 Anneke 

 
UITTOCHTEN 

 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 

  zaterdag 26 mei Pinkster 2 daagse, wsv De Wandelende Krabben 

 
O.L.V. Ter Duinen, Ter Duinenlaan 199, Ossendrecht 

 
42, 63 en 20 km: start 7.00-10.00 

 
24 en 18 km:       start 7.00-11.00 

 
12 en 6 km:         start 7.00-12.00 

  zaterdag 9 juni Mitomars, wsv Mito 

 
Wijkhuis West, Sint Lucasplein 3, Roosendaal 

 
40, 30, 20 km: start 8.00-10.00 

 

10 en 5 km:     start 8.00-10.00 
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SPONSORLOOP ROPARUN 2012 
 

 

 

 

 

 
 

 
De lopersgroep van Atletiek Vereniging Groene Ster organiseert op 

maandagavond 23 april om 19.30 uur een 1 t/m 5km sponsorloop t.b.v. 

 

Roparun stichting 

MOERDIJKRUNNERS. 

"Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer 

kunnen worden toegevoegd aan het leven". 

Deelnamebedrag  minimaal € 5,- 

Als je meer wilt doneren is het misschien een leuk idee om je door je familie en kennissen te 
laten sponsoren. Stop dan op 23 april onderstaand formulier samen met de bijdrage in de 
collectebus. Ook niet leden van AV Groene Ster en familie en kennissen zijn van harte welkom 
op deze sponsorloop! 

 
Deelnemer …………………………………………..         Wordt gesponsord door: 

 
 

Naam Bedrag 
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ELKE DOnDERDAG 
OP DE MARKT In 

ZEVEnBERGEn

Diverse modellen van:
Lowa, Meindle, Salamon,

New Balance, Gri-Sport, Asics 

POVER SCHOENEN  &  SPORT
NIEUWE COLLECTIE WANDELSCHOENEN

Noordhaven 86, Zevenbergen
0168-324404

Ga je een vakantie boeken bij Globe Reisburo Pelikaan Reizen?

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

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

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

Dat is voor onze club dus mooi meegenomen!

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

Mevr. B. Kemner
Slingeland 30
Zevenbergen

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

Gediplomeerd Pedicure
Lid Provoet

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

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

ontwerp
verkoop
realisatie

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?

Vraag naar onze voordelige tarieven via
knipsels@avgroenester.nl

VAN AART BANDEN
BANDEN    UITLATEN    ACCU’S

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

Industrieweg 11
4762 AE Zevenbergen
Tel.: 0168-328741
www.vanaartbanden.nl
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VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen

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

www.vanloonjuweliers.nl
Kijk ook eens 

in onze webshop!



 

GEBOREN 

 39e AVONDVIERDAAGSE ZEVENBERGEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbij een oproep voor iedereen die mee wil helpen met de avondvierdaagse. 
Al kan je maar 1 avond, alle hulp is welkom! 
Tijdens de bijeenkomst met de scholen is afgesproken dat alle scholen de fietsen op ons veld 
gaan parkeren, zodat wij geen probleem meer hebben met SGZ.  
De start is dus ook vanaf ons terrein.  De 6 en 10km om 18.30 uur en de 3km om 18.45 uur. 
 
Vanaf dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni 2012 organiseert A.V. Groene Ster al weer voor de 39e  keer de 
avondvierdaagse in Zevenbergen.            
 
Afstanden: 3km, 6km en 10km. 
Aanvangstijd: 6 en 10km starten om 18.30 uur. 3km start om 18.45 uur.  
Op vrijdag 1 juni start de 10km om 18.00 uur en de 3 en 6km om 19.00 uur. 
Startplaats: Sportpark De Knip, De Knip 1, Zevenbergen. 
Afstempelen: Alle deelnemers voor de 6 en 10km moeten om 18.30 uur de kaart laten afstempelen. Voor scholen 
kan dit door de begeleider van de groep worden gedaan. Voor de 3km wordt er om 18.45 uur afgestempeld.                  
Na afloop moeten de deelnemers op dezelfde manier worden afgemeld. 
Verzamelen: De Knip 1 op het sportpark. Op verzoek van de politie en de organisatie niet ergens anders 
verzamelen en ook niet op een andere plaats in- of uitvoegen. 
Voorinschrijven: Ruud van Leeuwen, Bouwensland 18, 4761 LB Zevenbergen na afspraak tel. 0168-324253 of 
06-55113847. 
Na-inschrijven: 
Dinsdag 29 mei a.s. voor de start van de avondvierdaagse vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur.  Let op want na 18.00 uur 
wordt er niet meer ingeschreven.  
Inschrijfgeld: De kosten zijn € 3,00 per persoon. Begeleiders van de groepen welke ook een medaille willen 
hebben, betalen ook € 3,00. Incl. € 0,30 afdracht aan de KNBLO. 
Parcours: Bij de 3, 6 en de 10km zijn geen veranderingen in het parcours van vorig jaar.  
Defilé: Onder de muzikale begeleiding van de drumband “Oranje Garde” uit Klundert gaat de route via Pastoor van 
Kessellaan – Doelstraat - Oude Kerkstraat - Nieuwe Kerkstraat – Brugstraat – Drielindenstraat - Korte Wipstraat –
Arembergstraat - Willem Alexanderlaan via de Galgenweg naar Sportpark de Knip van AV Groene Ster. 
 
Voor noodgevallen tijdens de vierdaagse kunt u Sportpark de Knip bellen, tel. 06-55113847. 
 
Voor meer informatie; 
Ruud van Leeuwen, tel. 0168-324253, r.c.a.van.leeuwen@freeler.nl of r.c.a.van.leeuwen@hetnet.nl 
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WIST U DAT 
 
* We in het weekend van 1 april weer op kamp zijn geweest? 

 * We weer naar Loon op Zand zijn geweest? 
   * We hier al meer dan 20 jaar naar toe gaan? 

  * Bijna alle pupillen en CD junioren mee zijn geweest? 
  * We ondanks de mindere voorspellingen toch prachtig weer hebben gehad? 

* Het een kamp is geweest zonder echte bijzonderheden? 
 * Er wel 22 B/C pupillen meegingen? 

   * De B/C pupillen een Olympische spelen kamp hebben gehouden? 
 
* Sarah een dagje later kwam, maar meteen deed alsof ze al van begin af aan op kamp was. 

  
Een koprol in de lucht kan maken tussen 2 stapelbedden in.  

  
Heel goed hutten kan bouwen, en met takken slepen 

 
        * Pien Toen Anet een foto van haar wilde maken toen ze sliep, ze steeds haar hoofd 

  
omdraaide, zodat Anet van links naar rechts kon blijven lopen om een foto 

  
van een slapende Pien te maken. 

  
  

Anet al haar knuffels heeft "geleend”. 
  

  
een goed oog heeft voor kleine diertjes, en zo dus ook veel wormpjes en  

  
kevertjes heeft gevonden. 

   
        * Bente Veel beter weet dan Anet waar de hut van vorig jaar stond 

  
Bij het darten midden in de roos  gooide 

  
  

De speurtocht met haar groepje had gewonnen, een medaille kreeg, en mocht 

  
poseren tussen 2 ontblote jongens. 

  
        * Janne Kampioen bomen kapot maken is, eerst was de boom wel 30 centimeter dik, 

  
maar nadat Janne haar best had gedaan nog maar 10 centimeter dik was. 

  
Goed dennenappels met "stokjes" kan eten 

  
        * Pleun Bomen kapot maken leuk vond, vooral als het een rotte boom is, die zo uit elkaar valt. 

  
Heel veel boontjes at op kamp? Dit vond ze lekkerder dan gebakken aardappeltjes! 

  
Het heel gezellig had, boven op bed, tussen Janne en Bente in. 

        * Yente Een mooie wandelstok had gevonden, die ze helemaal heeft versierd 

  
Bij ik "Hou van Holland" de zenuwen spiraal moest doen, maar stalen zenuwen 

  
heeft en gewonnen heeft. 

   
        * Lucas goed gekleurde ringen kon "pikken" bij het smokkelspel 

  
Bij de speurtocht als eerste met zijn groepje de puzzel had gelegd. 

  
Gekke bekken kan trekken in de camera als Angela een  wil maken. 

        * Bart Na het afwassen steeds zijn bord en beker vergat mee te nemen 

  
Vaak als laatste uit bed was, en als laatste aangekleed 

        * Niels C Een paar mooie grote dennenappels heeft gevonden en meegenomen heeft 

  
Een echte schuimvechter is, dus met het schuimgevecht zich helemaal 

  
uitgeleefd heeft, en vooral op Anet 

  
        * Koen Een geweldige "geweer" tak had gevonden 

  
  

Goed is in spekje vangen in je mond 
  

        * Wouter Een mosparadijs heeft gevonden in het bos, en dus ook stapels mos naar de 

  
hut heeft gebracht. 

    
  

Dolblij was met zijn oranje doosje  tictac die hij van het thuisfront meekreeg!  

        * Daniel Met boom en al is doorgezakt, wat heel spannend was. 

  
Een super smokkelaar was, en veel punten heeft verzameld voor zijn partij 

  

Niet goed is in zinnen doorfluisteren 
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        * Niels L Bij de speurtocht in het donker steeds voorop te vinden was. 

  
Het ballonspel bij "hou van Holland"iets minder vond 

 
        * Diego Samen met Milan een echte boom heeft omgeduwd 

 
  

Ontzettend sterk is, en zo hele boomstamstoeltjes op kan tillen 

        * Milan Weer voor aap ging spelen, en op de meest onmogelijke manier aan zijn bed ging hangen. 

  
Samen met Diego zomaar een boom om kon duwen. 

 
  

Een mooie "bazooka" tak had gevonden 
  

        * Cas Tijdens de speurtocht steeds zijn potloodje kwijt raakte 

  
Zuinig is geweest op zijn snoep? Hij had zondagmiddag nog een hoop chipjes over!  

        * Nigel Later vast dakdekker wordt, want hij heeft heel de hut voorzien van "mosplaggen". 

  
Een heel cool jungle dekbed heeft, knalgroen met aapjes en bananen!  

        * Rik Een uitstekende bewaker was bij het Olympische smokkelspel 

  
Een mooie rode kever had gevonden, en op zijn hand liet lopen 

  
Achter een tak bleven hangen, met een kapotte broek als resultaat 

        * Liam Bij "Hou van Holland" een bom boven zijn hoofd kapot geprikt kreeg, en dus 

  
confetti over zich heen kreeg. 

   
  

Heel snel en goed kon springen bij het ‘’snowboardspel’’  

        * Zeferino In principe een dagje zou komen, maar thuis toch al wel had besloten om lekker  

  
te blijven slapen. 

    
  

Het "ik hou van Holland" spel op zaterdagavond helemaal geweldig vond. 

        * Lucia Gezellig toch een dagje naar het kamp kwam, en het volgens mij heel goed  

  
naar haar zin heeft gehad 

   
  

Onderweg naar een spel een tak tegen haar oog aan kreeg, eventjes moest huilen,  

  
maar daarna dapper doorliep, meedeed met het spel. 

 
        * Ilse Bij het smokkelspel een goede tactiek met Pleun had besproken om rode 

  
ringen weg te "pikken". 

 

  
  

De kipfilet lekker zacht vond 
 

  
  

Goed kan kliederen met stroop bij de pannenkoeken. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* U van al deze wist U datjes foto's kunt vinden op onze Groene Ster site?  
* De pupillen en Angela, een 1 april grap hebben uitgehaald met Anet? 
* Anet bij verstoppertje  echt even dacht dat er een aantal kinderen kwijt waren? 
* Dat dus niet het geval was, want ze zaten allemaal bij Angela? 

 * Er toen ineens hard 1 april door het bos klonk, en Anet wist dat ze er in getrapt was? 
* Deze pupillengroep heel goed en snel alle spullen hadden opgeruimd? 
* Er ook bijna geen gevonden voorwerpen waren? 

  * Ze daar ook allemaal een compliment voor hebben gehad? 
 * Angela en Anet het ontzettend leuk hebben gehad met al deze pupillen? 

* Het dus zeker weer voor herhaling vatbaar was? 
  

        Groetjes Anet 
 
 

     
17 



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

Betaalbaar Keukendesign 

U  kiest voor kwaliteit, vakmanschap, design én 
groots voordeel!

Bij Grando Keukens & Bad gaan kwaliteit, vakmanschap en betaalbaar design altijd hand in 
hand. Met een ruime keuze uit vier verschillende keukencollecties én een zeer ruim aanbod in 
vele modellen badkamers, vindt u bij Grando gegarandeerd de keuken en badkamer van uw 
dromen. Daarbij kunt u altijd rekenen op deskundig advies op maat van de ondernemer zelf. 

Bezoek nu onze nieuwe showroom en profi teer bovendien van bijzondere aanbiedingen en 
acties.

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!

Woninginrichting

Al meer dan 140 jaar het adres voor:

- Gordijnen en tapijten 

- Vinyl en marmoleum

- Laminaat en pvc stroken

- Seniorenmeubelen

- Bedden en bedtextiel

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

VERKOOPT!
Molenstraat 36

4761 CL Zevenbergen

0168-335855

info@bonmakelaardij.nl

www.bonmakelaardij.nl

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

Grando Keukens & Bad
Blokweg 7A, 
4761 RA Zevenbergen, 
0168-373700, www.grando.nl
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Wanneer je zoals Justin wereldkampioen wordt, is dat natuurlijk ook meteen wereldnieuws. 
Uit Australië kwam bijvoorbeeld de volgende tweet binnen ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Klatjes Jongens 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Balwerpen 

 

400 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Julian Gelen  9.34   0.81   7.10   2.01.72   19 
2 Merijn vd Berg  10.33   0.76   6.79   1.59.22   16 
3 Rein Becht 9.55   0.71   6.46   2.23.47   11 
4 Wout Overzier 10.67   0.71   5.32   2.13.87   10 
5 Tijn van Oers  dns   dns   4.99   dns   4 

           

 
Klatjes Meisjes 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Balwerpen 

 

400 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Juul Ardon  9.36   0.66   5.92   2.15.24   19 
2 Yara Lousberg  dns   0.66   4.25   2.10.04   13 
3 Tara v Tilborgh  dns   0.66   2.99   2.31.88   12 
4 Luna Francois  10.90   0.66   1.82   2.36.70   10 
5 Dani op den Kamp dns   dns   dns   2.33.87   5 

           

 
Mini-pup. Jongens 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Balwerpen 

 

400 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Jelle Francois  8.44   0.81   9.39   1.42.22   19 
2 Milan Brouwers  9.03   0.71   9.96   1.57.11   15 
3 Max op den Kamp  8.86   0.71   7.71   1.50.37   14 
4 Bas v.d. Broek  10.27   0.71   8.87   2.11.47   10 
5 Stefano Eversdijk 10.62   0.71   5.58   2.03.63   5 

           



 

 
Mini-pup. Meisjes 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Balwerpen 

 

400 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Marthe van Loon  8.52   0.76   8.29   1.58.86   8 
2 Lente van Wensen 10.57   0.71   4.82   2.05.32   4 

           

 
C-Pup. Jongens 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Balwerpen 

 

600 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Cas Overzier 7.56 437 0.96 313 12.60 201 2.30.37 255 1206 
2 Liam van Broekhoven 7.87 380 0.91 276 13.24 212 2.40.01 191 1059 
3 Koen van Leent 8.10 341 0.81 203 14.30 230 2.33.05 237 1011 
4 Rik Peeters 8.10 341 0.81 203 13.62 219 2.41.84 180 943 
5 Wouter van Hassent 8.18 328 0.76 166 14.84 239 3.14.59 14 747 
6 Lucas van den Berg 9.05 201 0.76 166 10.27 158 2.43.60 169 694 

           

 
C-Pup. Meisjes 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Balwerpen 

 

600 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Kyra Ligtvoet 8.28 312 0.91 276 10.57 164 3.08.55 40 792 
2 Pien Ardon 8.79 236 0.71 130 7.36 97 3.11.18 29 492 

           

 
B-Pup. Meisjes 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

600 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Janne de Jager 7.90 375 0.91 276 3.47 228 2.43.60 169 1048 
2 Bente van Geel 7.82 389 0.81 203 4.50 306 2.56.97 96 994 
3 Pleun van der Made 7.79 394 0.81 203 4.35 295 3.02.02 71 963 

           

 
A-Pup. Jongens 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

600 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Stefan Thiele 7.18 512 1.21 496 5.63 383 2.14.92 378 1769 
2 Davey van der List 7.59 431 1.11 423 5.20 355 2.21.63 321 1530 
3 Wout Farla 7.21 506 1.11 423 4.74 323 2.32.92 238 1490 
4 Jos Aardoom 7.37 474 0.96 313 4.34 295 2.22.83 312 1394 
5 Gijs van der Meer 7.64 422 0.91 276 4.55 310 2.37.27 209 1217 
6 Jelle Derks 7.99 359 0.91 276 4.85 331 2.33.92 231 1197 

           

 
A-Pup. Meisjes 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

600 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Bente de Jager 7.03 545 1.01 350 5.32 363 2.27.17 279 1537 
2 Lotte van der Made 7.39 470 0.96 313 5.99 405 2.28.58 268 1456 
3 Ymke Timmermans 7.53 442 1.01 350 4.15 281 2.23.46 307 1380 
4 Lisa Holling 8.19 326 0.96 313 4.52 308 2.52.90 116 1063 
5 Mirre van Wensen 7.87 380 0.91 276 4.62 315 2.58.66 87 1058 

           

 
D-Jun. Jongens 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

600 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Rik derks 6.92 469 1.31 470 5.91 300 2.14.69 280 1519 
2 Jelmer Surewaard 7.23 402 1.21 396 6.10 312 2.26.12 186 1296 
3 Geoffrey Westhoff 7.53 342 1.06 286 6.78 353 2.36.89 111 1092 
4 Lode Verboom 7.29 390 1.01 250 4.50 206 2.21.71 221 1067 
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D-Jun. Meisjes 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

600 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Amber Alofsen 6.75 509 1.21 396 7.73 406 2.50.89 27 1338 
2 Lisanne van Hooydonk 6.92 469 1.21 396 7.16 375 3.02.10 0 1240 
3 Sanne Koetsier 6.92 469 1.16 360 5.47 272 2.45.22 59 1160 
4 Veerle Maris 7.40 368 1.21 396 5.74 290 2.46.90 50 1104 
5 Kim Holling 7.98 261 1.06 286 6.28 323 3.05.01 0 870 
6 Nerena Langeweg 7.64 322 0.91 176 4.93 236 3.00.73 0 734 

           

 
C-Jun. Jongens 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

600 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Wesley Timmerman 6.32 618 1.31 470 8.38 441 1.52.80 475 2004 
2 Yvo van Dorst 6.31 620 1.36 507 7.80 410 1.56.91 426 1963 
3 Joost Surewaard 6.19 654 1.46 590 7.47 392 2.16.88 229 1865 
4 Gijs Overzier 6.64 535 1.31 470 6.60 342 2.15.91 237 1584 
5 Martijn van Hooydonk 7.06 438 1.11 323 5.50 274 2.17.49 224 1259 
6 Bart Timmermans 7.74 303 1.11 323 4.90 234 2.25.15 163 1023 

           

 
C-Jun. Meisjes 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

600 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Milot Stallen 7.08 434 1.26 433 6.33 326 2.07.40 348 1541 
2 Maaike Brouwer 7.11 427 1.16 360 8.05 424 2.29.76 160 1371 
3 Tamar van der Linden 7.48 352 1.16 360 6.35 327 2.25.52 191 1230 
4 Shannen Eikenbroek 7.26 396 1.16 360 6.15 315 2.31.63 146 1217 
5 Demi Bakker 6.87 481 1.06 286 6.75 351 2.43.67 69 1187 
6 Richel Gruijters 7.35 378 1.16 360 5.70 287 2.31.02 151 1176 
7 Karlijn Derks 7.33 382 1.06 286 6.18 317 2.26.56 183 1168 
8 Marieke Otten 8.46 184 0 0 4.58 212 2.46.51 52 448 

           

 
B-Jun. Meisjes 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

400 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Jennie Kamp 6.94 322 1.27 444 7.45 404 1.24.09 244 1414 

           

 
A-Jun. Jongens 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

400 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Koen Jacobs 5.91 479 1.78 661 8.97 383 1.05.05 287 1810 
2 Tijs Vermeulen 5.78 531 1.57 463 8.52 348 1.01.22 395 1737 
3 Edwin Otten 6.80 172 1.27 156 7.89 297 1.25.31 0 625 

           

 
Sen. Mannen 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

400 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Lennart Surewaard 5.88 490 1.57 463 9.59 430 1.06.78 243 1626 
2 Wouter Jacobs 6.49 269 1.51 404 6.62 188 1.18.24 0 861 
3 Martin van Heeren 6.22 362 1.30 188 6.50 177 1.18.64 0 727 
4 Valentijn van Dijk 6.36 313 0.00 0 6.92 214 1.24.54 0 527 

           

 
Masters Mannen 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

400 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Justin Francois 5.19 803 1.72 606 13.07 670 1.16.50 30 2109 
2 Eric van den Berg 5.77 535 1.63 521 12.27 618 1.01.19 396 2070 
3 Dennis Francois  6.04 428 1.81 689 9.47 421 1.06.75 243 1781 

     

 

     



 

 
Sen. Vrouwen 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

400 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Marjolein de Vos 6.15 568 1.27 444 9.14 530 1.18.10 345 1887 
2 Jenny Pope 6.47 461 1.38 589 6.64 338 1.14.38 417 1805 
3 Simone Kapitein 6.33 506 1.27 444 6.18 299 1.17.61 355 1604 
4 Daphne Kapitein 6.59 424 1.21 362 7.83 433 1.20.11 310 1529 

           

 
Masters Vrouwen 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

400 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Jolanda Maris 7.00 305 1.27 444 5.48 237 1.19.99 312 1298 

           

 
Recreanten Mannen 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

400 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Kees Otten  6.75 509 1.41 549 11.23 580 1.28.12 494 2132 
2 Kees van Heeren  6.84 487 1.16 360 8.47 446 1.29.52 472 1765 
3 Paul Nuijten  7.00 451 1.06 286 6.94 362 1.26.72 516 1615 
4 Leo van Dijk 17.55 0 0.00 0 dns 0 dns 0 0 

           

 
Recreanten Vrouwen 

40 
mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 

400 
mtr 

 
TOTAAL 

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

1 Anet v Hooydonk 7.19 410 1.11 323 8.62 454 1.46.67 253 1440 
2 Dorien v Someren  8.04 251 0.91 176 9.34 490 2.30.58 0 917 
3 Monique Otten 9.50 44 0.00 0 4.95 238 2.22.43 0 282 

      

 

    40MH D-Jun. Jongens 
         1 Rik Derks 8.62 

        2 Lode Verboom 9.02 
        

           40MH D-Jun. Meisjes 
         1 Veerle Maris 8.92 

        2 Nerena Langeweg 9.51 
        3 Sanne Koetsier 10.26 DQ ? 

       
           40MH A-Jun. Jongens 

  

 

      1 Koen Jacobs 7.31 
        2 Tijs Vermeulen 7.64 
        

           40MH Masters Mannen 
         1 Justin Francois 6.10 

      

 

 2 Dennis Francois 6.75 
        3 Eric van den Berg 7.02 
        

           40MH Sen. Vrouwen 
   

 

     1 Simone Kapitein 7.44 
        2 Jenny Pope 7.47 
        3 Marjolein de Vos 7.60 
        4 Daphne Kapitein 8.61 
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klatjes jongens (500m) tijd 

  
klatjes meisjes (500m) tijd 

1 Stefano Eversdijk 2.30 
 

1 Luna Francois 3.36 
2 Merijn van den Berg 2.52 

 
2 Yara Lousberg 3.37 

3 Wout Overzier 3.35 
 

      
      

  
mini-pup meisjes (1000m) tijd 

 
Mini-pup.jongens (1000m)   

 
1 Marthe van Loon 6.26 

1 Jelle Francois 5.15 
 

      
2 Milan Brouwers 5.37 

  
B-pup.meisjes (1200m)   

3 Bas v.d. Broek 6.12 
 

1 Janne de Jager 6.03 
      

 
2 Bente van Geel 6.54 

 
C-pup.jongens (1000m)   

 
3 Pleun van der Made 7.35 

1 Nigel Groen 4.06 
 

      
2 Cas Overzier 4.28 

  
A-pup.meisjes (1200m)   

3 Koen van Leent 4.57 
 

1 Ymke Timmermans 5.18 
4 Niels Lousberg 5.05 

 
2 Lotte van der Made 5.25 

5 Zeferino Rijgersberg 5.06 
 

3 Bente de Jager 5.35 
      

 
      

 
A-pup.jongens (1200m)   

  
D-junioren meisjes (1200m)   

1 Jelle Derks 6.00 
 

1 Veerle Maris 5.11 
      

 
2 Lisanne v Hooydonk 5.48 

 
D-junioren jongens (1200m)   

 
      

1 Rik Derks 5.06 
  

C-junioren meisjes (1200m)   
      

 
1 Tamar van der Linden 5.40 

 
C-junioren jongens (2000m)   

 
2 Karlijn Derks 5.47 

1 Gijs Overzier 9.40 
 

3 Richel Gruijters 7.20 
      

 
      

 
A-junioren jongens (4800m)   

  
A-junioren meisjes (2000m)   

1 Tijs Vermeulen 19.22 
 

1 Anouk van Dis 8.48 
      

 
2 Gaby Bakker 10.47 

 
Mannen (incl. lopers) (4800m)   

 
      

1 Nick Langeweg 23.03 
  

Vrouwen (incl. lopers)  (2000m)   
2 Joost Knook 23.05 

 
1 Jenny Pope 9.05 

3 Wouter Jacobs 23.34 
 

2 Daphne Kapitein 11.09 
4 Rene Hollemans 24.48 

 
3 Marjolein de Vos 11.17 

5 Maarten Kremers 35.32 
 

4 Jolanda Hollemans 11.38 
      

 
      

 

Mannen Masters (incl. lopers) 
(4800m)   

  

Vrouwen Masters (incl. lopers)  
(2000m)   

1 Frank van der Made 18.15 
 

1 Margot v.d. Ven 9.17 
2 Dennis Francois 21.24 

 
2 Phily Brooijmans 9.39 

3 Bas van Rijswijk 21.45 
 

3 Jolanda Maris 9.43 
4 Stevin v.d. Meer 21.49 

 
4 Carla Smits 10.40 

5 Niels van Wensen 22.59 
 

5 Karin van Geel 10.57 
6 Ton Kapitein 24.29 

 
6 Marianne Jacobs 11.22 

7 Richard Gelen 25.04 
 

      
8 Pieter Stam 25.51 

  
Buiten mededinging   

9 Leonard Wennekers 26.13 
 

1 Kay Francois 6.16 
10 Jos Boeters 26.31 

 
2 Zoë Francois 6.51 

11 Joop Drummen 26.32 
  

 

 12 Ton Buurstede 28.24 
    13 Evert Roffel 29.02 
    14 Leo Stok 31.32 
    15 Kees v.d. Kieboom - 3 ronden 27.51 
    16 Justin Francois - 2 ronden 10.11 
     



 

NEWS FROM DOWN UNDER 

 
Inmiddels al een goede twee maanden weg van huis en voor het eerst een bericht naar huis. Natuurlijk zijn de 
meesten van jullie redelijk op de hoogte vanwege de moderne media, maar een ouderwetse brief terug naar het 
thuisland blijft toch altijd wel leuk voor de mensen die het niet kunnen volgen. Na een begin periode die vooral in 
het teken stond van het uitzoeken waar ik beland was en het wennen aan het land is mijn leven hier inmiddels 
volledig op de rit. Een nieuw thuis, naar de universiteit, sporten en werken worden hier al normale zaken.  
Ook veel nieuwe contacten uit alle windstreken, van Canada tot India en China tot Mexico maakt het leven hier erg 
interessant.  
 
De voornaamste reden om hier naar de Gold Coast te vertrekken was om de Master te halen voor 
Sportmanagement aan de Universiteit van Griffith. De opleiding valt volledig in de smaak en is gelukkig precies 
zoals ik het me voorgesteld had. Een uitdagende studie waarbij ik veel leer over de Business rondom sport op een 
manier die in Nederland niet wordt aangeboden. De vakken in mijn eerste semester zijn:  Sport Accounting, Sport 
Law, Sport Events en Managing Volunteers in Sport. Dit semester loopt tot half juni, daarna volgt een maand 
vrijheid in dit land om half juli aan de slag te gaan met mijn tweede semester van een half jaar.  
 
Natuurlijk is de vrijheid van Australië en het klimaat een andere belangrijke reden om mijn studie hier voort te 
zetten. Leren met 28 graden in de zon aan het zwembad of op het strand is ook fijner dan met een dikke trui op de 
bank. Naast de studie en het klimaat zijn er hier genoeg feestjes en tripjes om als student volop van te genieten.   
 

Dankzij goed werk van onze webmaster kan ik alle verrichtingen van ons clubje nog steeds super volgen, mijn 
complimenten daarvoor aan Edwin. Zo werd ik prima op de hoogte gehouden tijdens de wereldkampioenschappen 
masters van afgelopen woensdag. Waar Justin FranÇois,  de trots van onze vereniging, een uitzonderlijke prestatie 
heeft neergezet waar ik hem nogmaals mee wil feliciteren.  
 
Dankzij Twitter en Facebook kan ik veel van jullie, ondanks het tijdsverschil, nog steeds blijven volgen met recente 
activiteiten. Hierdoor kan ik zien dat het gelukkig met jullie allemaal goed gaat, ook de foto’s van de verschillende 
kampen zagen er erg gezellig uit! Wel ben ik benieuwd wie de nieuwe voorzitter wordt van onze vereniging, want 
ook in Australië kreeg ik te horen dat onze voorzitter Ryan Smits de hamer afstaat. Ryan wil ik bij deze bedanken 
voor al zijn jaren inzet als voorzitter en ondanks dat hij deze functie opgeeft ben ik er van overtuigd dat we hem 
nog genoeg rondom de baan zullen zien!  
 
De komende maanden zullen voor mij steeds drukker worden vanwege de naderende examens, voordat het erg 
druk wordt ga ik deze week nog genieten van de zon vanwege mijn “herfstvakantie”. In deze vakantie ga ik naar 
Byron Bay om eens op een surfplank te gaan staan en weer een nieuw deel van Australië te ontdekken waar veel 
mensen erg positief over zijn. Ik wens iedereen een fijne lente toe en goede prestaties in het nieuwe buitenseizoen. 
Stel je doelen en ga ervoor! 
 
Groeten van de zonnige kant van de wereld, 
Alex Eradus 
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Hallo allemaal, 
Ik ben Bente de Jager, ik kom uit Made en ik ben 10 jaar. 
Ik ben a-pupil 1e jaars. Mijn lievelings onderdelen zijn verspringen en sprinten. Ik ben begonnen met atletiek toen ik 
6 jaar was. Toen zat ik nog niet bij groene ster, toen zat ik bij  scorpio. Toen ik weg ging bij scorpio miste ik mijn 
vriendinnen heel erg maar nu heb ik ook hele leuke vriendinnen bij groene ster! 
 
Kamp 2012 dag 1. 
 
Op vrijdag 30 maart ging ik voor het eerst bij groene ster op kamp. Toen ik aan kwam verbaasde ik me hoe groot 
de speeltuin was, want bij scorpio was er niet zo’n grote speeltuin. Na het spelen moesten we even naar de eetzaal 
om te luisteren naar informatie over kamp. Daarna nog even spelen, en dan het eerste spel: vossenjacht. Ik mocht 
samen met 4 vriendinnen en Anita alle vossen zoeken. Als eerst de vader van Lotte van der Made als monnik, 
daarna mijn ouders als skiërs! Dat vond ik erg grappig! Een tijdje daarna vonden 
we de andere vossen ook. Na de vossenjacht gingen we nog een paar spelen in 
het bos doen. Toen gingen we slapen. Over de andere 2 dagen laat ik de 
volgende schrijven. 
 
Indoor clubkampioenschappen 2012.  
 
Sprint: 7.03 
Kogel:5.32  pr! 
Hoog: 1.01 
600m: 2.27.17 
Hiermee was ik clubkampioen geworden! 
Op de 2de plaats was Lotte van der made geëindigd. 
En Ymke Timmermans  was 3de geworden. 
3 vriendinnen op het podium!  
Het was een heel erg gezellige dag, ik kan iedereen aanraden volgend jaar mee te doen. 
 
Groetjes van Bente de Jager. 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is:  Ymke timmermans. 
 
 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Helaas geen stukje ontvangen uit de categorie CD-junioren.  
Bij deze gaat de beurt daarom door naar Jonne van der Linden. 
 
 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Interview met Jan van Meer door kleinzoon Gijs: 
 
Naam:     Jan van Meer 
Geboren:   1937 
Categorie:   loper 
Lid sinds:   1967  
 
Ontroerd door:  uitspraken van mijn kleinkinderen en door de geestelijke 

kracht die diverse mensen kunnen opbrengen onder 
moeilijke omstandigheden. Buiten lopend met een 
ondergaande zon en luchtballonnen in de lucht, 
magisch gevoel. 

Trots op:    mijn gezin en wat er van AV Groene Ster nu geworden is. 
Drijfveer:    sociale rechtvaardigheid, ook in onze club. 
 
 



 
 
Favoriete boek:  Joop den Uyl, “politiek als passie”.  
Favoriete krant:  Volkskrant, BN de Stem als noodzaak (lijkt tegenwoordig wel clubblad Horeca). 
Favoriete radiozender: radio 1. 
Favoriete herinnering:   1998,mijn finish in het Olympisch Stadion in Berlijn samen met een Amerikaan en 

zijn vlag op de trappen waar Hitler zijn bizarre redevoeringen hield. 
Grootste Groene Sterren:  Bert Tielen, omdat zonder hem AV Groene Ster er gewoon niet geweest was.  

Ryan Smits, vooral om zijn doorzettingsvermogen na zijn infarct. 
Favoriete vakantiebestemming:   tegenwoordig thuis, eerder was dat de zee. 
Mooiste plek van Nederland:  wadlopend aankomen op Rottumeroog met zeehonden aan je voeten en rondom je 

heen zwemmend. 
Beste TV programma:   Buitenhof, het Journaal, Paul & Witteman, De Wereld draait door, teletekst, leuk is 

ook Voetbal International. 
Slechtste TV programma:  weet ik niet, want dat druk ik al na een paar minuten weg, 

te kort dus om te kiezen. 
Sport:  atletiek, zwemmen, fietsen en passief voetbal, eigenlijk 

alles. 
Favoriete muziek:   Robert Long, Rob de Nijs. 
 
Ik geef het door aan een persoon die mijn sportieve leven verlengd heeft.  
Toen ik Groene Ster moe en beu was en wilde verlaten, heeft zij mij figuurlijk bij de lurven 
gepakt en zei “hier blijven jij’’ en dat is alweer wat jaartjes geleden……………………. 
dus de volgende die iets mag schrijven is Liesbeth van Oers.  
 
 
 
 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Naam: Antoinet Surewaard 
Leeftijd: 45 
Categorie: Lopers 
Favoriete onderdeel: Lopen!! 

Dit vind ik leuk aan AV Groene Ster: 
Groene Ster is een gezellige vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, je 
wordt niet beoordeeld op je prestaties en ieder wordt in zijn waarde gelaten.           
Je krijgt goede begeleiding om het beste uit je zelf te halen op je eigen niveau.  

Dit kan misschien beter of anders:  
Wat mij betreft hoeft er niets te veranderen. Ik vind bij de vereniging wat ik nodig 
heb op loopgebied. Dik tevreden dus! 

Wat ik verder nog met jullie wil delen:  
Ik weet al niet meer in welk jaar ik gestart ben bij de Groene Ster, maar ik ben begonnen met de eerste 
opstapgroep, lang geleden dus! Ik had eigenlijk nooit verwacht dat het iets voor mij zou zijn om te trainen in 
groepsverband, maar ben heel blij dat ik toch die stap gezet heb. Het is altijd gezellig op de trainingsavonden en 
hoewel we serieus trainen hebben we wel degelijk tijd voor een lolletje of om al lopend af en toe de slappe lach te 
hebben. De afgelopen maanden ben ik met Karin samen gaan trainen voor de halve marathon in Drunen op 1 april 
jl. Dit zou voor mij de eerste keer worden. De trainingen zijn heel voorspoedig verlopen en we waren er helemaal 
klaar voor. Helaas liep ik zo’n anderhalve week voor de grote dag een blessure aan mijn kuitspier op. Ondanks 2 
behandelingen bij de fysiotherapeut in de laatste week is het me niet meer gelukt om de halve marathon te gaan 
lopen, wat een grote teleurstelling was natuurlijk. Maar, zodra deze blessure genezen is, ga ik weer vol goede 
moed werken om mijn conditie weer op peil te krijgen voor een nieuwe poging! Petje af voor Karin en alle anderen 
die hem wel gelopen hebben! Volgende keer hoop ik zeker van de partij te zijn. 

 De volgende die een stukje mag schrijven is: Karin van Geel  
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MUTATIES 

27 

 
 

 
APRIL 

  
MEI 

1 Sarah Storm 
 

1 Edward Verkade 
2 Bas van Rijswijk 

 
3 Renate Kemner 

4 Fred Lodder 
 

4 Melanie Lips 
4 Aad Poelenije 

 
5 Wim Verhoeven 

4 Joop Barel 
 

5 Nina Eikenbroek 
5 Frank Valentijn 

 
5 Stevin van der Meer 

5 Frans Verhoeven 
 

6 Marije de Heer 
6 Karin van Geel - Veldt 

 
7 Merijn van den Berg 

10 Rina van Oosten 
 

9 Johanna van der Linden 
10 Lisanne van Hooydonk 

 
9 Wiebe Slagter 

10 Mike Verdaasdonk 
 

10 Maaike Brouwer 
10 Charlotte van Rijswijk 

 
11 Mieke Thijsse 

11 Shannen Eikenbroek 
 

12 Lotte van der Made 
11 Bente van Geel 

 
13 Marc op t Hof 

11 Marcel van Rijswijk 
 

15 Yvonne Roovers 
12 Pien Ardon 

 
16 Marianne Gielis 

12 Johan van Putten 
 

16 Anneke Franken 
13 Lisa Holling 

 
18 Wouter van As 

13 Martine Maat - de Wit 
 

18 Bas Groeneveld 
15 Arend de Boer 

 
19 Malik Azoum 

16 Miranda Kallenberg 
 

19 Richel Gruijters 
16 Peter van den Wijngaart 

 
20 Esther Bon 

17 Annemiek Machielse 
 

20 Koen van der Meer 
18 Eloy de Kinkelder 

 
20 Dominic Niemeijer 

23 Thea Verhoef - van Kaam 
 

21 Philly Brooymans 
23 Richard van Eekelen 

 
21 Frank den Ridder 

24 Stefan Thiele 
 

21 Pleun van der Made 
24 Bart Timmermans 

 
21 Marcel Machielsen 

24 Michelle du Frenne 
 

22 Veerle Maris 
24 Nick Langeweg 

 
23 Geoffrey Westhoff 

25 Ben Cornel 
 

25 Jelle Maat 
26 Youri Valentijn 

 
25 Rosanne Jacobs 

27 Anne Marije Rek 
 

27 Jeanny van Kaam 
30 Ingrid Bakker 

 
29 Wout Overzier 

   
30 Thomas Nelemans 

   
31 Tamar van der Linden 

 
 
 
 
 

 
 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Kevin Meijers Klatjes 
 

Martijn de Lint Senioren 
Tijn van Oers Klatjes 

    
 
 



 

HET WANDELSCHOENTJE 

VAN HET TRAINERSFRONT 

 
Deze keer heb ik de eer om een stukje te mogen schrijven voor ons clubblad! Wie ben ik? Mijn naam is Susanne 
Macdonald en sinds het paasweekend 31 jaar jong.  Sinds kort ben ik lid van de wandelclub. Wat begon als een 
middel om te trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse  (lees het vorige stuk van Lenneke Derks) is nu een gezond 
en gezellig tijdverdrijf geworden waar ik me elk weekend op verheug!!! 
Elke zondag vertrekken we met een leuke club mensen om Zevenbergen 
en/of omstreken onveilig te maken. Natuurlijk altijd even tijd voor een 
cappuccino als beloning en voor sommigen onder ons een lekker 
Trappistje!   
Wat vooral leuk is aan wandelen is het feit dat je op de mooiste plekjes  
dichtbij huis komt en de seizoenen van dichtbij in de natuur meemaakt. 
Waar we laatst nog langs een mini Elfstedentocht kwamen in Klundert 
liepen we twee weken geleden nog in de zon langs de rand van de 
Biesbosch. Ook hebben we de binnenstad van Bergen op Zoom nader 
bekeken tijdens de “Gertrudis loop”.  
Waar we direct vrienden maakten met enkele heren die de Vierdaagse 
maar liefst al 40 keer hadden gelopen. Lenneke en ik hebben nog veel in 
te halen!  Mocht je dus zin hebben om de lente echt van dichtbij mee te 
maken dan nodig ik je uit om eens met ons mee te wandelen op zondag in 
het zonnetje tussen de lammetjes en krokussen. 
 
Groetjes Susanne 
 
Susanne geeft het wandelschoentje door aan Anneke. 
 
 

De Gertrudiskapel in Bergen op Zoom 

 

 
Dit keer ben ik aan de beurt om een stukje te schrijven voor Van Het Trainersfront. Laten we dan gelijk maar even 
beginnen met een felicitatie, want we hebben een wereldkampioen op onze vereniging. Justin gefeliciteerd!!!  
Laat ik eerst maar even vertellen wie ik ben en wat ik doe voor de mensen die het nog niet weten. Mijn naam is 
Koen Jacobs en ben 18 jaar. Ik ben lid van AV Groene Ster sinds 97/98. Sinds het zomer seizoen van 2009 ben ik 
assistent-trainer geworden samen met Alex Eradus en Daphne Kapitein. Ondertussen is er al weer een hoop 
verandert dit afgelopen half jaar bij de trainers. Alex en Ferdi zitten nu allebei te genieten in Australië, waardoor er 
geen trainers meer waren voor de C-junioren. Nu is het een en al verandert bij de trainers.  Momenteel geef ik met 
Tijs Vermeulen training aan de D-junioren en dat gaat helemaal super. 
 
Afgelopen 30 maart t/m 1 april hebben we weer het jeugd kamp gehad. Tijs en ik hadden allerlei leuke spelletjes 
voor bereid om te gaan spelen tijdens het kamp. Zoals het Cola-bom spel, levend stratego en allerlei spellen op de 
zandvlakte. Het enige wat we nu nog nodig hadden was een leuke groep. Daar heb ik niet lang over zitten twijfelen, 
want wat hadden wij toch een super groep! We hadden een groep van 18 junioren. Omdat we zo’n grote groep 
hadden, werden we op de grote zolderkamer ingedeeld, waarbij we met de jongens en meiden gezamenlijk op de 
kamer sliepen. Op vrijdag avond hebben we het cola-bom spel gespeeld in het dorp waarbij de kinderen allerlei 
voorwerpen moesten verzamelen en hiervan hun eigen cola bom mochten maken. Daarna hebben we een 
smokkelspel gespeeld in het donker waarbij de kinderen allerlei soorten drugs moesten smokkelen zonder getikt te 
worden door de douane. Op zaterdag ochtend zijn we er weer vroeg uit gekomen en een warming-up gedaan. 
Daarna hebben we snel een potje levend stratego gespeeld omdat we natuurlijk weer op tijd aan tafel moesten 
zitten voor de pannenkoeken en daarna volgde het algemene programma georganiseerd door Daphne en Elsa, 
bedankt meiden! Was heel leuk. Nou, zoals jullie kunnen horen hebben wij een top kamp gehad. Ben je benieuwd 
naar de rest van het kamp, blader dan snel het clubblad even door.  
 
Wat zijn mijn doelen voor dit jaar? Ik wil me dit jaar gaan concentreren op de technische onderdelen zoals 
hoogspringen en hinkstapsprong. Helaas loop ik nu in het begin van het seizoen met een blessure aan de enkel. 
Dus dat word rustig aandoen zodat we met de competities weer voluit kunnen gaan! 
 
Sportieve groet, 
Koen Jacobs                         De volgende die een stukje mag schrijven is Ruud Jacobs. 
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JEUGDKAMP BC-PUPILLEN 
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Vrijdag 30 maart was het zover! Jeugdkamp voor de C-pupillen t/m C-junioren in Loon op Zand. Om 18:15 uur 
arriveerden de eerste kinderen al!  Nadat alle kinderen er waren, een stapelbed hadden uitgekozen, bedden 
hadden opgemaakt en afscheid hadden genomen van papa en/of mama, kon het kamp beginnen!  
 
Vrijdagavond: Op vrijdagavond stond er een speurtocht in het bos 
op het programma. De kinderen werden verdeeld in teams 
(verschillende kleuren) en kregen een antwoordkaart mee. 
Onderweg in het bos kwamen de kinderen pijlen en enveloppen 
tegen, de pijlen gaven aan welke richting ze op moesten lopen en in 
de enveloppen zat een vraag die ze samen met hun team moesten 
beantwoorden. In de enveloppen zaten vragen zoals: ‘’Om de 
hoeveel jaar worden de Olympische Spelen gehouden?’’ Naast de 
pijlen en enveloppen kwamen onze speurneuzen ook 2 opdrachten 
tegen die ze moesten uitvoeren; een puzzel leggen samen met je 
team en olympische schijven zoeken in het bos. De speurtocht 

eindigde op het kamphuis waar de laatste enveloppen verstopt 
waren. Nadat ook deze vragen beantwoord waren mochten de 
kinderen even lekker uitrusten in de kantine. De keukenploeg zorgde 
voor een glaasje drinken en lekkere spekjes. In de kantine namen we 
alle 15 vragen door en was ook het thema van dit kamp voor de 
kinderen duidelijk: ‘’Olympische Spelen.’’ Het winnende team van 
deze speurtocht, het team met de meeste goede antwoorden, was 
team groen: Diego, Bente & Rik! Zij kregen een medaille.  
Daarna was het tijd om naar de slaapzaal te gaan, BEDTIJD!  Nou ja, 
eerst nog even chips en snoepjes eten, spelletjes spelen, grapjes 
maken, kletsen, op de stapelbedden springen, pyjama aandoen en 
tandenpoetsen… 

 
Zaterdagochtend: GOEDEMORGEN! Na een kort nachtje waren de meeste kinderen toch al vroeg wakker.               
Om 8:30 uur zaten we allemaal fris en fruitig aan het ontbijt. Een kar vol heerlijke boterhammen kwam tevoorschijn. 
De kinderen konden kiezen uit verschillende soorten beleg; kaas, pindakaas, chocopasta, chocolade hagel, 
fruithagel enz. er was keuze genoeg! Na het ontbijt moesten we 
de bordjes en bekers afwassen, en weer opruimen in de tas.              
Tijd voor het programma! We doken met alle kinderen het bos in 
voor een ‘’Olympisch Smokkelspel.’’ Er werden 2 teams gemaakt, 
het ene team ging met Angela mee, het andere team met Anet. 
Met het team maakten we een eigen ‘’eiland’’ met afzetlint, daarin 
legden we onze gekleurde olympische ringen. De bedoeling van 
het spel was om ringen van de tegenpartij mee te smokkelen naar 
je eigen eiland, zonder getikt te worden natuurlijk. Je moest setjes 
bij elkaar zien te krijgen, een setje bestond uit een gele, rode, 
groene, blauwe en zwarte ring, (het olympisch logo.) Had je een 
setje compleet, dan kreeg je 1 punt. Het team van Angela had 
gewonnen met maar liefst één setje meer dan het team van Anet. 
Na het smokkelspel kregen de kinderen nog lekker wat te drinken 
en een snoepje.. en daarna nog even klimmen en klauteren in het 
bos!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zaterdagmiddag: Weer terug op het kamphuis van het smokkelspel, tijd voor de lunch!  
Deze keer geen boterhammen, maar lekkere pannenkoeken! Jammie, dat was smullen!! 
Nadat we ons buikje hadden volgegeten en onze borden en bekers hadden schoongemaakt, was het tijd voor het 
algemeen programma, een programma die we met alle kinderen, C-pupillen t/m C-junioren samen doen.                  
Dit jaar werd het georganiseerd door de A-pupillen trainsters Daphne & Elsa. Ook het algemeen programma was in 
het thema Olympische Spelen. Er werden 9 teams gemaakt en er stonden 9 sporten uitgezet zoals; kogelstoten, 
basketbal, snowboarden en hockey. De teams kregen een doordraaischema mee, zodat ze precies wisten waar ze 
naartoe moesten. De punten werden bijgehouden door de train(st)ers die bij het onderdeel stonden. Op het einde 
werd ook nog een grote estafette wedstrijd gehouden, waarmee ze de laatste punten voor hun team konden 
binnen sprokkelen. De beste 3 teams kregen een mars of snickers als prijs.  
 
Zaterdagavond: Na het intensieve algemeen programma was het tijd voor het diner! Keuze uit gebakken 
aardappeltjes, sla, sperziebonen en kipfilet met evt. mayonaise en appelmoes.  
Nadat we lekker gesmuld hadden was het weer tijd voor ons eigen  programma:  ‘’IK HOU VAN HOLLAND!’’                 
Net als bij de ‘’echte’’ IK HOU VAN HOLLAND waren er 2 teams, team oranje en team rood-wit-blauw. De kinderen 
mochten zelf de teams maken, er lag zelfs bijpassende kleding klaar van Anet, zodat alle kinderen in het oranje of 
rood-wit-blauw gekleed waren. Er werden vragenrondes gehouden met vragen als; ‘’Waar zijn we nu op kamp?’’ 
‘’Op welke dag is het Koninginnedag?’’ en noem zo snel mogelijk een kledingstuk met de letter… (Pim Pam Pet) 
Maar ook andere rondes zoals, noem zo veel mogelijk sporten, zo snel mogelijk een puzzel leggen, een zenuwspel 

en foto’s raden. De kinderen moesten trainers raden die op bewerkte foto’s 
afgebeeld stonden. Zo stond Anet als Mona Lisa afgebeeld, Jenny als zwerver, 
Koen als Rambo, Angela als baby enz. Bij elke ronde konden er punten gescoord 
worden voor het team! Als allerlaatste ronde hadden we het ‘’bommenspel’’ voor 
de kinderen in petto, afgeleid van het cadeau spel, waarbij het cadeau na een 
bepaalde tijd ‘’ontploft’’ van de ‘’echte’’ IK HOU VAN HOLLAND.   
Anet stelde de vragen aan de kinderen. Angela had een ballon gevuld met 
confetti en een naald. Angela liep daarmee (achter) langs de kinderen, met de 
ballon boven hun hoofd, na een bepaalde tijd.. KNAL!! en een regen van 
confetti!! Dit leverde uiteraard hele leuke momenten op!  
 
De punten werden bij elkaar opgeteld, het scheelde maar héél weinig, team rood-
wit-blauw scoorde 40 punten en team oranje was de winnaar met 44 punten! 
Maar omdat beide teams zo goed en sportief hadden meegedaan kregen  alle 
kinderen een klein snoepzakje. Na het lekkere snoepen gingen we naar de 
slaapzaal, pyjama aantrekken en natuurlijk nog even kletsen, spelen en nog meer 
snoepen… maar daarna was het toch echt bedtijd! 

 
Zondagochtend: Vandaag konden we een halfuurtje uitslapen, alhoewel 
sommige kinderen al wakker waren om 7:15uur! Om 9:00 uur zaten we aan 
het ontbijt. Na het ontbijt en afwassen was het tijd om de spullen in te 
pakken, want die middag werden alle kinderen weer opgehaald! Nadat alle 
kinderen (met hulp van Angela en Anet) alle spullen hadden ingepakt, 
gingen we nog even het bos in. Dit keer stond er geen spel op het 
programma, maar hutten bouwen! We liepen naar een oude hut van vorig 
jaar met als missie: repareren en opknappen! Alle kinderen hielpen mee, 
takken zoeken, takken sjouwen.. zelfs hele boomstronken werden 
meegesjouwd. Ook werd een ‘’mos paradijs’’ gevonden, waarmee we met 
stukken mos de hut konden bedekken. Van al dat sjouwen krijg je natuurlijk 
dorst, dus hier kregen de kinderen nog lekker wat te drinken en spekjes!  
 

Zondagmiddag:  Tijd om te 
lunchen! Vlak voordat de kinderen 
in de kantine mochten gaan zitten 
werd er verteld door Angela dat we 
friet gingen eten, met een kroket of 
frikandel. JAMMIE!  (Hetzelfde 
gebeurde ook bij de andere categorieën)  Er werden schaaltjes op tafel 
gezet, want daar moest natuurlijk de mayonaise in. De grote kar kwam uit 
de keuken, met 2 hele grote pannen. Een paar kinderen mochten naar 
voren komen, met hun bordje, naar de pan met kroketten. De grote deksel 
van de pan ging eraf.. maar wat zat er in de pan? Een briefje met 1 april! 
Het was allemaal een grote 1 april grap!! Later kwam de kar met 
boterhammen naar binnen rijden.. gelukkig namen de pupillen het sportief 
op en konden ze er wel om lachen! Na de lunch weer hetzelfde ritueel: 
afwassen! Alleen ontstond er nu een sopgevecht met een aantal kinderen! 
En ja hoor, ook Angela en Anet zaten helemaal onder!! 
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Na het leuke sopgevecht gingen we voor de allerlaatste keer naar het bos om een spel te doen. We gingen 
verstoppertje spelen, maar dan anders. Twee kinderen gaan zich verstoppen, de andere kinderen gaan zoeken, 
vinden ze iemand, dan gaan ze er stilletjes bijzitten, totdat alle kinderen bij een ‘’verstopper’’ zitten. In de laatste 
ronde gingen Angela en Anet zich verstoppen.. nadat de kinderen tot 50 hadden geteld kwamen ze ons zoeken. 
Eerst kwamen er 6 kinderen bij Angela, toen 12 en toen uiteindelijk allemaal! Toen besloot ik (Angela) een grap uit 
te halen met Anet, het was tenslotte toch 1 april!  Ik riep naar Anet dat ik nog maar 8 kinderen had.. en vroeg 
hoeveel Anet er had.. Anet had er natuurlijk 0 en vroeg zich af waar alle andere kinderen dan waren??? Later riep 
ik dat er al 13 had.. terwijl ik met alle kinderen aan het giechelen was in het bos.. na een paar minuten riepen we 
met z’n allen tegelijk naar Anet: ‘’1 april! Kikker in je bil!!  (Zie ook de Wist u dat?)  Sorry hè Anet!   
Na het leuke verstopspelletje was het toch echt tijd om terug te gaan het kamphuis, want de papa’s en mama’s 
zouden zo komen! Maar voordat we terug liepen kregen alle kinderen van 
Angela en Anet een mooie medaille mee naar huis, omdat ze zich zo 
sportief hebben gedragen op kamp en als herinnering aan het Olympische 
Kamp 2012!  
Wij vonden het echt een heel leuk en gezellig kamp met jullie!!  
Ook wil ik via deze weg de keukenploeg; Ruud & Marianne Jacobs, Jan & 
Anita Surewaard en Kees & Monique Otten bedanken voor de heerlijke 
boterhammen, pannenkoeken en avondeten dat voor ons klaargemaakt 
werd  en  voor het verzorgen van koekjes, spekjes en drinken en andere 
versnaperingen voor onze pupillen!  BEDANKT!   
 
Sportieve groetjes, 
Angela van Haaften en Anet van Hooijdonk 
 
 
En wat vonden de BC-pupillen er zelf van??  
 
Hoi, 
 
Ik ben Cas Overzier. Ik ben ook op kamp geweest. Ik vond het heel leuk toen je die gekleurde rondjes mocht 
afpakken in het bos en ik vond het voetbalveldje, speelbos en dat speeltuintje met de wip erg leuk. Eigenlijk vond ik 
alles wel leuk. Ik wil volgend jaar weer op kamp.  
 
Groetjes Cas Overzier (C-pupil)  
_______________________________________________________________________ 
 
Hallo, 
 
Ik ben Nigel Groen. Ik ben 8 jaar. Ik ging dit jaar voor het eerst mee op kamp in Loon op Zand. Ik vond het heeeel 
erg leuk. We lagen in een stapelbed maar we hebben er niet veel in geslapen. We hebben hele leuke spelletjes 
gedaan. Het allerleukste vond ik het sop gevecht. Volgend jaar ga ik zeker weer mee. 
 
Groetjes Nigel Groen (C-pupil)  
_______________________________________________________________________ 
 
Zaterdag kwam ik er aan gevlogen. 
Ik was er namelijk van 9.00 tot 21.00 gebleven. Ook vond ik het heel gezellig!!! 
Tussen de middag kreeg je pannenkoeken, je kon kiezen om er suiker of stroop op te doen. Tussendoor kon je iets 
pakken uit je eigen tas. En in de avond was er een heel diner voor je gemaakt!!! Je kon kiezen uit: gebakken 
aardappeltjes, kip, sperziebonen en tot slot kreeg je er ook appelmoes bij. Ook waren er spelletjes voor je (om te 
doen)zoals: spelletjes over de Olympische spelen. Ook op het einde van de middag ging het nog steeds over de 
Olympische spelen je moet dan gaan kogelstoten, paardrijden, turnen, balwerpen, ehm noem maar op!!!  
En je moest ook afwassen na het avond/middag/ochtend eten. 
 
Van Lucia Geelen (B pupil) 
_______________________________________________________________________ 
 
We gingen met de pupillen van B en C van Groene Ster  op kamp. Dat kamp was midden in de bossen.                     
We maakten een grote hut af.  We gingen heel laat in het bos  en we deden een spel met zaklantaarns.  Ik sliep 
bovenop een stapelbed. We gooiden ook met schuim iedereen zat onder. We hebben ook nog in bomen 
geklommen en ik scheurde mijn broek. We hebben lekkere pannenkoeken gegeten. Ik vond het kamp heel leuk en 
ik wil volgend jaar weer mee. 
 
Rik Peeters. 
 



 

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN IN JYVÄSKYLÄ (FINLAND) 

Toen we aankwamen gingen we verkennen. Er waren hele mooie eenden en heel veel paarden. Er was een 
speelbos en een speeltuin. Er was een rad-rond-draai-ding en een apenschommel en een familieschommel. 
Toen het donker was, gingen we een speurtocht doen in het bos en we waren wel heel bang, want het was het bos 
van de boswachter en daar mocht je alleen overdags zijn en wij waren daar in het donker en we waren op de helft, 
maar toen zagen we een lichtje branden en we dachten dat dat de boswachter was, maar toen kwam het lichtje 
dichterbij en we zagen hesjes en daardoor zagen we dat het de D-junioren waren. 
Toen we naar bed gingen mochten we nog even chips eten. We hebben heel hard gelachen, daarom kon niemand 
meer slapen. 
De volgende dag werden we om 8.00 uur wakker. We gingen om 9.00 uur eten. Na het eten gingen we afwassen. 
In de middag deden we met de alle groepen een spel met teams. Ik zat in team geel. En toen kwam er een tractor 
en de boer zei boos tegen Elsa: “Van het veld af!”. Ook een hut bouwen en in het bos spelen. ’s Avonds deden we 
Ik hou van Holland. Dat was leuk en spannend. Ik zat in team oranje. 
Zondag was het 1 april en we werden voor de gek gehouden, want we dachten dat we friet kregen en Daphne ook, 
en we hadden allemaal mayonaise en ketchup op de kar dat bij de friet hoort. Maar en er kwam geen friet uit.                 
Er zat alleen een briefje in de pan: 1 april…. En toen kwamen ze met de kar met boterhammen. 
We hebben nog in het bos gespeeld en op de terugweg kregen we van Angela en Anet een medaille. Ik vind het 
kamp vet cool! Ik hoop dat ik volgend weer mee ga! 
 
Groetjes Wouter (Pietertje)  (C-pupil) 
 

 
Het is kwart over acht in de avond en ik sta met -10 graden in mijn wedstrijdtenue in een tent. Maar ik voel geen 
kou, nee het voelt eerder gewoon super lekker, zeker van binnenin. Dat gevoel tijdens het horen van het Wilhelmus 
speciaal voor jou is eigenlijk onbeschrijfelijk. Er gaat van alles door je heen, de wedstrijddag wordt als een 
speelfilm in vogelvlucht nogmaals in mijn hoofd afgedraaid….. 
 
Ik begon op de 60mHrd met 8.40sec. (CR). Een heerlijke race met een tijd die ik hoopte, 2e tijd van alle 
deelnemers, alleen die Italiaan was iets sneller dan ik. Verspringen viel wat tegen; 6.27m. Op zich nog niet slecht 
maar ik verwachtte toch wel minimaal 6.40m. Wat als die laatste poging wel geldig was geweest? Het was lang 
geleden dat een poging zo lekker voelde maar helaas, de rode vlag ging omhoog. Twee onderdelen gehad en daar 
stond ik dan; al 95 punten achter op (nog steeds) die Italiaan (die 6.50m sprong). Waar kon ik die punten nu nog 
goed maken dacht ik, lopen zou hij wel kunnen gezien zijn postuur, hoger dan ik ging hij ook wel springen, 
misschien kon ik op kogel nog iets terugpakken. Maar eigenlijk wist ik het al wel; een tweede plek was het hoogst 
haalbare als ik de meerkamp kon afmaken want mijn lies voelde niet echt super meer. 
Bij kogel kwam de ommekeer. Een heerlijke serie volgde: 12.40m-12.74-13.18m (CR) in de 3e poging gaf een 
voorsprong van 79 punten t.o.v. die Italiaan (hij stootte 10.47m). De 13.18m betekende zelfs een all-time 
persoonlijk record en dat als master! ;-). Ik was weer in de winning mood, op naar hoogspringen. Ondanks kramp 
in mijn kuit ging hoog prima; 1.78m en er veranderde niks in de tussenstand. We sprongen met 4 mannen dezelfde 
hoogte. 
 
Het laatste onderdeel, de 1000m moest nog gelopen worden. Ik mocht ruim 7 sec. verliezen op die Italiaan maar 
hoe harder ik zou lopen, hoe meer punten voor een nieuw Nederlands record puntentotaal. Het startschot klinkt en 
ik schiet er vandoor; ik besluit mijn eigen tempo te lopen en kijk wel of die Italiaan kan volgen. Met een tempo voor 
2.55.0min. hoop ik dat hij mij niet kan volgen. Na 200m. lig ik 15m. voor en na 400m. kan ik hem niet meer vinden. 
Gewoon tempo doorlopen blijf ik tegen mezelf zeggen ook al beginnen de benen steeds zwaarder aan te voelen. 
De bel klinkt, nog 200m te gaan en die Italiaan is nergens te bekennen, ik krijg een raar gevoel van binnen, ik ga 
“gewoon” Wereldkampioen worden. Ik finish in 3.02.06 en weet het dan zeker, ik heb “gewoon” gewonnen!  
 
Alles bij elkaar scoor ik 3612 punten, een flinke verbetering van het Nederlands record met 119 punten.  
En nu sta ik hier op de hoogste trede en klinkt het Wilhelmus nog steeds voor mij….. dat alle trainingen van de 
laatste jaren niet voor niks zijn geweest schiet er door mijn hoofd. Alle inspanningen en keren dat ik afgezien heb 
tijdens een training worden nu beloond. De muziek stopt en ik stap het schavot af met een heerlijk onbeschrijfelijk 
gevoel, een gevoel dat ik niet snel zal vergeten. Yes-Yes-Yes , ik ben Wereldkampioen! 
 
Veel leden hebben mij op deze dag gevolgd via Twitter heb ik gemerkt. Ik kreeg naarmate de dag volgde vele 
adviezen / tips / aanmoedigingen om de dag tot een goed einde te brengen. Helaas ben ik Vodafone klant en ging 
er die dag iets mis in Rotterdam, vele sms-jes kreeg ik pas 2-3 dagen later! Dat mijn prestatie iets teweegbracht in 
Nederland zag ik wel op de Groene Ster site. Onze webmaster Edwin had al gezorgd dat iedereen goed op de 
hoogte was tijdens de wedstrijd, maar daarna stroomden de felicitaties binnen. Op vrijdagavond een super onthaal 
op de baan door alle aanwezigen en kreeg ik een ereronde op de baan. 8 dames in wedstrijdtenue reden mij met 
de platte kar rond terwijl er luid het Wilhelmus uit de speakers galmde.  
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De fotograaf van BN DeStem maakte ondertussen nog een mooi plaatje voor bij het afgenomen interview in de 
krant. In de kantine werd ik geheel onverwachts door het bestuur gewaardeerd voor mijn prestatie. Ik ontving als 
eerste een ster als Lid van sportverdienste van Groene Ster en kom op de Wall of Fame te hangen. Erg bijzonder 
om dit mee te mogen maken! 
Ik wil iedereen langs deze weg alvast bedanken voor al hun steun en felicitaties die ik heb mogen ontvangen 
tijdens en na mijn WK. 
 
Sportieve groet, 
Justin Francois 
 

'Wereldtitel is slagroom op de taart' 
Auteur: door Dennis Kas | zaterdag 07 april 2012  

ATLETIEK - "Missie geslaagd", zo luidde het laatste Twitter-bericht van kersverse wereldkampioen Justin Francois op Finse bodem. 

Daar veroverde de Zevenbergse vijfkamper donderdag de wereldtitel op de World Masters indooratletiek in de leeftijdscategorie 35+. 
 
Naast de gewonnen gouden plak vestigde de 36-jarige atleet in Jyväskylä twee clubrecords en een Nederlands record. De 60 meter horden liep 
hij in 8.40 seconden, een nieuw clubrecord voor atletiekvereniging Groene Ster. Daarnaast was Francois' puntentotaal, 3.612, goed voor zowel 
een clubrecord als een Nederlands record. En het kampioenschap. 
 
De Zevenbergenaar is erg tevreden over zijn prestaties in Finland. "En de wereldtitel vormt dan de slagroom op de taart." Het 
wereldkampioenschap was vooraf zijn doel. "Ik ging erheen om te winnen en had de lat heel hoog gelegd. Je wil er toch iets neerzetten."  
 
De meeste tegenstand kreeg hij tijdens de vijfkamp van Stefano Longoni. De Italiaan ging samen met Francois na een paar onderdelen aan 
kop. "Ik had me er eigenlijk al bij neergelegd. Hij was beter, zo dacht ik", bekent de wereldkampioen. Maar tijdens het kogelstoten liet de Italiaan 
een steek vallen. "Dat gaf een boost." 
 
Het laatste onderdeel, de 1.000 meter, moest de winnaar aanwijzen. "Ik ben gewoon gaan lopen om records te breken en verloor hem uit het 

oog. Achteraf bleek dat hij na driehonderd meter door een 
krampaanval moest afhaken. Dat wist ik niet. Maar tweehonderd 
meter voor het eind wist ik al dat ik wereldkampioen was."  
 
Ondanks die gedachte, kon de Zevenbergenaar het nog niet 
bevatten. Dat kwam later. Op Schiphol werd hij donderdagavond 
onthaald door vrienden en familie. Met spandoeken. "Heel gaaf!          
Aan de ene kant dacht ik: 'doe eens normaal.' Maar aan de andere 
kant ben ik toen meer gaan beseffen wat ik had gepresteerd.         
Het is uniek, iets wat misschien wel nooit meer gebeurt." 
 
Francois liet in het klassement de Amerikaan Jeferson Souza 
(tweede) en de Fin Mikko Huttunen (derde) ver achter zich. "Maar de 
uitslag doet vermoeden dat het moeilijker ging. Een meerkamp is nou 
eenmaal pas beslist na het laatste onderdeel. En overall was ik de 
beste. Maar dat had ik nooit gekund zonder steun van het thuisfront 
en de club."  

 
 

 
 
 
 
 

 
Op koninginnedag gaat AV Groene Ster een oude traditie in ere herstellen. Na jaren keert de 7-kamp terug in 
Zevenbergen. Teams van 4 tot 6 personen strijden dan om het kampioenschap van Zevenbergen.  
Je kunt meedoen in 1 van de 3 categorieën: mannen, vrouwen  of gemengd.  
Inschrijven is gratis en kan vanaf 20 april via onze site www.avgroenester.nl of tot een half uur voor aanvang op  
“de Knip”. De aanvang van de wedstrijd is om 13:00 uur en duurt tot ongeveer 15:00 uur. 
Doe mee en schrijf je in of help mee als jurylid en meld je aan bij onze jury coördinator: Ria Buinsters. 
Tot 30 april! 
 
de 7-kamp commissie.  
 
 

http://www.avgroenester.nl/
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