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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     Perwijs 23          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 
 

Zo'n maand gaat heel snel voorbij, heb je net je stukje ingeleverd en moet je voor je gevoel al 
weer gaan beginnen aan het volgende stukje. Gelukkig is dit volgens mij het laatste stukje voor 
de vakantie en kan ik weer wat inspiratie opdoen voor de volgende keer.  
 
Het was een drukke maand, niet alleen met zichtbare activiteiten, maar achter de schermen 
zitten we ook niet stil. Zo is de stichting nog bezig om de uitstaande punten m.b.t. het gebouw 
af te werken en zijn we als bestuur bezig met het vaststellen van ons beleid voor de komende 
jaren. De belangrijkste punten zijn het werven en behouden van leden, maar zeker zo 
belangrijk is het werven en behouden van vrijwilligers. Dat is zeker de afgelopen maand toch 

ons zorgenkindje gebleken. Het is voor onze Juco steeds weer een strijd om voor de wedstrijden genoeg 
vrijwilligers/juryleden bij elkaar te krijgen. En hoe graag we het ook willen, we kunnen geen wedstrijden of 
activiteiten organiseren als er niet genoeg vrijwilligers opstaan om ons daarbij te helpen.  
Ik was dan ook erg blij om te zien dat er tijdens het tentenkamp van de pupillen een grote groep ouders aanwezig 
was om mee te helpen. Het weer was niet grandioos maar toch waren ze bereid om zich nat te laten regenen, 
zodat hun kinderen een leuke avond zouden hebben. Ouders bedankt!! 
 
Terugblik op afgelopen maand: 
 
Op 12 mei zijn de CD-junioren gaan kanoën wat volgens mij een groot succes 
was en dat werd afgesloten met een frietje in de kantine. 
 
De seniorencompetitie 3e divisie op 20 mei was een thuiswedstrijd, lekker 
dichtbij dus voor onze atleten. Het weer was prima, we hadden het nieuwe 
wedstrijdprogramma redelijk onder controle en de kleine incidentjes hebben 
we achter de schermen goed opgelost. De vrouwen van Groene Ster deden het prima, het 1e team behaalde een 
keurige 3e plaats en het 2e team ging voor de persoonlijke prestaties aangezien niet alle onderdelen bezet waren. 
He 1e mannenteam ging goed tot aan de estafette, helaas werden ze gediskwalificeerd waardoor ze terugvielen 
naar een 9e plaats. Voor het 2e team geldt hetzelfde als bij de vrouwen, lekker meedoen en proberen persoonlijke 
prestaties te verbeteren. 
 
De avondvierdaagse was in ieder geval qua deelname een succes, 906 deelnemers en alleen de donderdag was 
een ietsiepietsie aan de natte kant. Het was de eerste keer dat we ze vanaf onze accommodatie lieten vertrekken 
en daar moesten we allemaal even aan wennen. We gaan dan ook op korte termijn evalueren en goed vastleggen 
hoe we het volgend jaar gaan organiseren. 
 
Dan op 6 juni de avondwedstrijd. Altijd weer spannend, want wat gaat het weer doen. Regent het, dan komt er 
geen kip en is het goed weer dan kan het druk worden. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind en hebben 
we het grootste deel van de avond goed weer gehad. Met wat hulp van juryleden van Achilles liep het redelijk 
gesmeerd. Het werd wel een latertje want het polstokhoog ging pas goed beginnen toen de rest al bijna klaar was, 
ondanks dat kunnen we terugkijken op een geslaagde wedstrijd. De masters mannen liepen die avond ook nog 
even een Nederlands record op de 4x100m estafette. Gefeliciteerd mannen!! 
 
Afgelopen vrijdag was er na lange tijd weer een tentenkamp voor de pupillen. Ondanks het mindere weer was het 
een dolle boel met zo'n 31 kinderen die een nachtje op de Knip mochten doorbrengen. De jeugdcommissie had 
een speurtocht uitgezet waarbij men enveloppen moest verzamelen waar opdrachten in zaten. Gelukkig waren er 
enthousiaste ouders aanwezig die ieder een groepje onder hun hoede namen, zodat de organisatie zich ook echt 
kon richten om alles in goede banen te laten verlopen. Na afloop nog wat drinken, ouders naar huis en dan de tent 
opzoeken of nog wat spelen op het veld, want intussen was het toch lekker droog geworden. Ben benieuwd of de 
begeleiders nog redelijk wat uurtjes hebben kunnen slapen? 
 
Onze groep masters heeft tijdens de NK masters in Terneuzen ook weer wat eremetaal verzameld. Ze jutten elkaar 
volgens mij lekker op waardoor ze alleen maar fanatieker worden. Niet alle prestaties werden beloond met een 
medaille vanwege te weinig deelnemers, maar toch leuk om de prestaties even te vermelden. 
 
Ruud Jacobs:   3e op polstokhoog 
Justin Francois:  1e op 110mH en 2e op de 100m 
Dennis Francois:  1e op ver en hoog 
Margot v.d. Ven:  3e op de 1500m en 2e op de 5000m 
Jolanda Maris:   3e op de 200m 
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CLUBKLEDING 

VAN DE REDACTIE 

 
Hoe ziet het programma er voor de komende periode uit: 
 
Momenteel is het bij de wandelafdeling redelijk rustig, zij zijn natuurlijk wel bezig met de voorbereiding voor de 
vierdaagse van Nijmegen die in juli plaatsvindt. Heb ik in ieder geval al weer een onderwerp voor mijn volgende 
stukje. 
 
Zaterdag 23 juni hebben we de ARWB kampioenschappen voor pupillen. Weer zo'n zorgenkindje wat betreft 
vrijwilligers. Hopelijk zorgt onze Juco weer voor een wondertje, zodat alles weer op zijn plek valt. 
 
Gelukkig is het dan zo'n beetje vakantieperiode en kan iedereen een beetje bijtanken, zodat we weer met genoeg 
energie kunnen toewerken naar de evenementen in september.  
 
Ik wens iedereen alvast een prettige vakantie en tot de volgende keer! 
 
Dorien van Someren  
 
 

 
Dit is al weer de laatste Knipsels voor de zomervakantie. Ik wens iedereen een fijne vakantie en hopelijk krijgen we 
nog wat zon! De kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk maandag 27 augustus worden aangeleverd. 
De nieuwe kandidaten voor de rubriek Facebook krijgen op tijd een herinnering per e-mail, zodat ze het niet 
kunnen vergeten. 
 
Groeten, 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!  
 
BELANGRIJK! 
Door de economische crisis is de toeleverancier van Balans (het bedrijf dat onze clubkleding verzorgt) failliet 
gegaan. Onze huidige tights zijn hierdoor niet meer te bestellen. Balans wil niet meer afhankelijk zijn van 
toeleveranciers en daarom hebben ze een eigen lijn ontworpen. De shirts, singlets en tops kwamen al van eigen 
hand, maar vanaf nu dus ook de tights. Ze zijn iets duurder dan de "oude" maar kwalitatief en qua pasvorm wel 
veel fijner. Tevens is er nu geen unisex model meer,  maar aparte modellen voor dames/meisjes en heren/jongens. 
Voor de dames/meisjes zijn de tight lengtes in kort en middel beschikbaar, voor de heren alleen middel. 
Zolang de voorraad strekt kunt u de oude tights nog kopen tegen de oude prijs (kort € 15,00 en middel € 17,50) 
 
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 23,00 Euro 

Singlet 25,00 Euro 
 

Tight middel 23,00 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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WEDSTRIJDKALENDER 

BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN PUPILLEN 

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

Datum  Evenement Categorie Locatie 
29-06-2012  Avondinstuif werpen B-Junioren en ouder Spirit – Oud Beijerland 
29-06-2012  Running Center Classic D-Junioren t/m Masters Thor - Roosendaal 
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 

 
 
 

 

 
Op 28 mei  werd het Brabants Kampioenschap Middellange Afstand bij AV Atilla in Tilburg georganiseerd voor 
pupillen. Van AV Groene Ster deed Nigel Groen (C-pupil) mee. Voor hem was dit zijn eerste 600m wedstrijd en de 
eerste keer op een blauwe mondo baan.  
 
15:35 uur, Nigel stond klaar op de startlijn van de 600m, 
samen met 9 andere deelnemers.  
Hij was toch wel een beetje zenuwachtig…    
 
Het startschot viel en Nigel was goed weg.  
Helaas maakte Nigel enkele seconden later een flinke smak 
op de baan, dit kwam eigenlijk door een andere C-pupil 
jongen…  maar…  Nigel stond weer op en maakte flink 
snelheid om bij de andere C-pupillen jongens te komen.  
 
Door zijn val had hij tijd verloren en liep hij helemaal 
achteraan. Toch ging Nigel ervoor en kwam hij op het 300m 
punt al dicht in de buurt van de laatste C-pupillen jongens.  
Op het 400m punt had hij er zelfs al 2 ingehaald!  
Ook op de laatste 200m versnelde Nigel en wist zo nog 3 
kinderen in te halen!!  
Hij kwam als 5e over de finish in een tijd van 2.17.67min.  
(en met 2 grote schaafwonden op zijn knieën) 
 
Knap gedaan hoor Nigel!!  
 
 
Sportieve groeten, 
Angela van Haaften  
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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.



 

39e AVONDVIERDAAGSE EEN SUCCES 

  
 

 
 
Dit jaar heeft de avondvierdaagse in totaal 906 deelnemers gehad. 
Met opa’s, oma’s en ouders liepen er volgens de Caldic 1500 mensen 
mee. De opbrengst is in totaal € 2718,- waarvan de medailles nog 
betaald moeten worden. Ook de Oranje Gaarde van € 150,- hebben 
wij hiervan betaald. 
€ 45,-- is naar het kasgeld van de Knip gegaan en de resterende          
€ 2523,- is naar de rekening van Groene Ster overgeboekt.  
Hierbij bedanken wij iedereen die ons met de avondvierdaagse 
geholpen heeft! 
 
Volgend jaar is de 40e avondvierdaagse waar wij iets extra’s mee 
willen doen.  In overleg met de scholen willen wij de laatste dag 
anders gaan invullen met meer muziek en aangepaste routes. 
 
Helaas zijn wij 2 verkeershesjes kwijtgeraakt, dus wie deze nog heeft graag retour. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ruud en Anke van Leeuwen 
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SPONSOR AAN HET WOORD 
 

In deze rubriek interviewen we de eigenaar van een bedrijf 
dat onze vereniging sponsort. 
Hierdoor leren we het bedrijf dat onze vereniging een warm 
hart toedraagt beter kennen. 
Deze keer is het de beurt aan Hotel de Borgh uit 
Zevenbergen en wij hebben hiervoor contact gehad met de 
eigenaar Kees Quispel. 
 
 
Waar staat Hotel Restaurant De Borgh voor? 
De Borgh staat voor Gastvrijheid in hele brede zin.                     
We proberen het al onze gasten zo goed mogelijk naar hun 
zin te maken. Zij moeten het thuis-gevoel ervaren.  
Of je nu komt om te ovenachten, om te vergaderen, om te 
dineren, om wat te drinken, om te sporten of om een 
voorstelling te bekijken. Onze slogan is dan ook: “de Borgh, iedere gast een zorgh op zich. 
 
 
Hoe kwam je op het idee een Hotel Restaurant te starten? 
Nadat we met cafe de Kwip het beste dorpscafé van Nederland werden in 2001, waren Anita en ik toe aan een 
nieuwe uitdaging. We kwamen in contact met de plannen van de Molenberg, en toen is alles vrij snel gegaan.                   
We konden de Kwip snel verkopen en ons nieuwe avontuur is gestart op 1 januari 2003.  Uiteindelijk is na een zeer 
hectische periode de Borgh in juni 2005 opengegaan en inmiddels bestaan we 7 jaar. En we zijn inmiddels een 
gevestigde naam in Zevenbergen en omstreken. 
 
 
Wanneer ben je begonnen? 
In 1993 ben ik gestart in de horeca. Ik ben toen in dienst gegaan bij mijn vader in cafe De Kwip. 
 
 
Wat zijn de toekomstplannen? 
Het laatste jaar heeft bewezen dat toekomstplannen zomaar kunnen veranderen. Na 6 jaar de Borgh, ging ook het 
cafe-bloed weer kriebelen. We namen Brasserie Zeuveberge over en hebben nu al weer ruim een jaar lunchcafe 
Proost erbij. Een heerlijk bedrijfje, waar je lekker kunt lunchen en kunt borrelen. Het was eerst de bedoeling om 
hier een dagzaak van te maken, maar de vraag uit de markt was anders. We hebben nu in het weekend weer een 
volwaardig cafe en dat voelt goed. 
Daarnaast is de Borgh natuurlijk ook nog steeds heel belangrijk. En van lieverlee heb ik de balans tussen onze 2 
bedrijven gevonden. Voorlopig blijven we ons uiterste best doen om beide bedrijven goed te blijven runnen in deze 
lastige economische tijden. We blijven zoeken naar nieuwe activiteiten en manieren om gasten aan ons te binden. 
  
 
Wat voor band heb je met AV Groene Ster? 
Groene Ster Atletiek heb ik natuurlijk pas beter leren kennen, sinds wij in de sporthal zijn gegaan. In de winter 
trainen de jeugd en de oudere jeugd bij ons. En ook na de trainingen op vrijdagavond is er al menig speciaalbiertje 
geproefd in het sportcafe. Dat zijn leuke momenten, waarin we elkaar wat beter hebben leren kennen. 
 
 
Welke sport beoefen je zelf? 
Zelf doe ik niet veel aan sport. Ik ga wel regelmatig wandelen. En dan uiteraard in een stevig tempo. Daar voel ik 
me goed bij en de kans op blessures is heel klein. 
De medewerkers van de Borgh kunnen gebruik maken van een bedrijfsabonnement bij SGZ.  
 
 
Heb je nog iets nieuws te melden? 
Het laatste halfjaar is door de ziekte van Anita, ons leventje wel enigszins op de kop gezet. De behandelingen zijn 
gelukkig klaar en we kunnen weer met een open blik naar de toekomst kijken. Al zijn we hierdoor alles wel meer 
gaan relativeren. 
 
Namens de sponsorcommissie, willen wij Kees bedanken voor zijn tijd en zijn bijdrage aan onze vereniging! 
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MOERDIJKRUNNERS EN ROPARUN 2012 
 
Na een maandenlange voorbereiding waarin er diverse acties werden gehouden om geld in te zamelen voor het 
goede doel, kwamen de meeste leden op vrijdag 25 mei bij elkaar om de bussen in te laden voor het vertrek wat op 
zaterdag zou plaatsvinden. Ook werden de bussen voorzien van de stickers met daarop het teamnummer (169) en 
borden met daarop alle sponsors van de Moerdijkrunners. 
 
Om precies 11.00 uur op zaterdag werd het team ‘uitgezwaaid’ door familie en bekenden. De rit naar Parijs werd 
met tussenstops gedaan in ongeveer 6 uur. Sinds jaar en dag start de Roparun vanuit een park in een van de 
buitenwijken van Parijs (Dugny). Het team, dat ook steeds meer een hecht team is geworden, begint dan altijd met 
een gezamenlijke barbecue. Iedereen is dan gelijk ook bezig, taken worden verdeeld en zo ontstaat langzaam de 
saamhorigheid die gewenst is voor de Roparun. 
 
De Moerdijkrunners hadden tevoren een gemiddelde snelheid opgegeven van 12,5 km/h. Dit hield in dat het team 
op zaterdag 26 mei om klokslag 21.08 uur startte, zodat de planning was om om 14.30 uur maandag in Rotterdam 
aan te komen. De eerste blokken van 50 km per blok kon het team die snelheid goed aanhouden, maar  zeker door 
alle heuvels (bergen) was het toch erg zwaar. Toen op 1e pinksterdag het zonnetje langzaam doorkwam was het al 
snel duidelijk dat dit een hele pittige dag zou gaan worden. Ook vanuit de Stichting Roparun werden die signalen 
goed en duidelijk aangegeven (veel drinken, en eten, en zonnebrandcrème met grote factor gebruiken).  
Toen er ook nog een paar lichte blessures kwamen ging de snelheid omlaag. Die blessures konden met behulp 
van fysiotherapeuten en masseurs dusdanig behandeld worden dat verder lopen kon, maar een eenmaal 
opgelopen achterstand haal je niet zo maar in.  
Gelukkig kom je als team steeds dichter bij Rotterdam en veel belangrijker is dat dan ook het publiek en de 
festiviteiten in de verschillende dorpen toenemen. Zelfs midden in de nacht (Zele) staan er nog mensen buiten. 
Maar in het bijzonder West-Brabant laat zien hoe je Roparunners moet ontvangen. Ossendrecht, Bergen op Zoom, 
Halsteren, Steenbergen, Dinteloord, Heiningen, Numansdorp, Oud Beijerland en Barendrecht strijden elk jaar om 
Roparunstad van het jaar te worden door ontzettend veel te doen (muziek, feesten, …) Hiervoor wordt dan een 
prijs (€ 50.000,-) beschikbaar gesteld door de Stichting Roparun die de winnende gemeente moet besteden aan 
instellingen of instituten die te maken hebben met kanker. 
Door zoveel aanmoedigingen in de laatste etappes kun je de laatste restjes energie nog aanspreken en kom je 
uiteindelijk terecht in een lange sliert van teams op de Erasmusbrug en de Coolsingel in Rotterdam. Zeker omdat 
voor veel mensen in de teams geldt dat zij in hun omgeving te maken hebben met kanker is de finish op de 
Coolsingel dankzij het talrijk opgekomen publiek zeer emotioneel. 
Het team van de Moerdijkrunners is geëindigd om 15.27 uur en dat betekende uiteindelijk dat zij een gemiddelde 
snelheid van 12,15 km/h hebben gehaald. In Zevenbergen werden zij dezelfde avond op een feestelijk manier 
gehuldigd op de Markt waarbij veel mensen aanwezig waren (familieleden, sponsors). Onder het genot van een 
verdiend pilsje werd nog even nagepraat, maar bij de meeste sloeg de vermoeidheid erg toe.  
Maar voor zowat iedereen geldt: we kijken nu alweer uit naar de Roparun van 2013! 
 
De Moerdijkrunners 
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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



 

INTERREGIO BIJ SPADO – BERGEN OP ZOOM 
 
Op zaterdag 16 juni werd in de regio West-Brabant bij SPADO Bergen op Zoom de jaarlijkse terugkerende 5 regio 
ontmoeting georganiseerd. Dit is een leuke wedstrijd waarbij 5 verschillende regio’s het tegen elkaar opnemen.                 
De regio’s zijn Zeeland, Zuid-Holland-Midden, Dordrecht, Rijnmond en West-Brabant. Elk jaar is deze wedstrijd in 
een andere regio. 
 
Voor deze wedstrijd kunnen pupillen en C/D-junioren geselecteerd worden, niet iedereen kan zich zomaar voor 
deze wedstrijd inschrijven. De selectie voor de pupillen en junioren vond plaats bij de 2 competitierondes, 
daarnaast waren er nog enkele andere open wedstrijden waarmee junioren zich konden selecteren. 
 
Pupillen 
Na 2 competitiewedstrijden werd het selectieklassement opgemaakt. Per categorie wordt dan naar de hoogst 
behaalde punten (per wedstrijd, dus niet totalen van 2 wedstrijden) gekeken. De beste 5 atleten per categorie 
(jongens C-pupillen, meisjes C-pupillen etc.) zullen worden geselecteerd. Zij leggen dan net als op de competities 
een meerkamp af.  
 
Junioren 
Bij de CD-junioren werd er gekeken naar prestaties bij meerdere wedstrijden. Er werd per onderdeel gekeken naar 
de beste prestatie. Een CD-junior wordt dus voor één of meerdere onderdelen geselecteerd.  
 
Van AV Groene Ster werden de volgende atleten geselecteerd: 
1. Liam van Broekhoven (C-pupil jongen)   
    Meerkamp:  40m sprint - verspringen - balwerpen - estafette 4x40m 
2. Bente de Jager (A-pupil meisje 1e jaars)  
    Meerkamp:  60m sprint - verspringen - balwerpen - estafette 4x60m 
3. Milot Stallen (C-junior meisje) 
    Onderdeel: 600m 
 
 
Alle atleten van regio West-Brabant kregen een mooi paars          
T-shirt, zo zagen ze er allemaal hetzelfde uit als ze gingen lopen, 
springen of werpen. Elke regio kreeg een ander kleur T-shirt. 
 
Ik (Angela van Haaften) was groepsbegeleider van de 5  
C-pupillen jongens deze dag.  
 
 
Verloop van de interregiowedstrijd 
Bente mocht als eerste beginnen deze dag. Na kennismaking met haar groepsbegeleider en een goede warming-
up mocht zij starten met het onderdeel verspringen. Haar trainsters Daphne en Elsa waren ook naar Bergen op 
Zoom gekomen om hun atleet aan te moedigen, dit na een kort nachtje tentenkamp! Het aanmoedigen heeft goed 
gewerkt, haar beste sprong was 3.62m ver, een nieuw PR voor Bente!  
Ondertussen was ik bezig met de warming-up voor de jongens C-pupillen.  Wij mochten na Bente gaan 
verspringen. Liam was aan de beurt, 1e poging: 2.97m. Net geen 3 meter! Ons doel werd de 3 meter halen.. en dat 
lukte! 2e poging: 3.03m en de 3e poging zelfs 3.07m! Een mooie prestatie van Liam! 
 
Tijdens de laatste poging van Liam, zat Bente al in de startblokken voor de 60m. ‘’Op uw plaatsen,’’ ‘’Klaar…’’  
‘’KNAL!’’  Bente finishte in een tijd van 9.81sec! Alweer een nieuw PR!  
 
Na een korte pauze was het tijd voor het onderdeel balwerpen voor de C-pupillen jongens. Liam wist de bal 

15.74m ver te werpen. Het balwerpen was behoorlijk uitgelopen… 
Liam moest meteen na het balwerpen richting de start van de 
40m sprint.  
 
Serie 2, laan 6. Deelnemers gereed maken… ‘’Op uw plaatsen.’’ 
‘’Klaar…’’ ‘’KNAL!’’ Liam was goed weg en kwam zelfs als eerste 
van zijn serie over de finish in een tijd van 7.43sec! 
 
Bente had intussen ingeworpen bij het onderdeel balwerpen. 
Haar beste poging kwam uit op 19.30m! Ze wilde eigenlijk 
proberen om de 20m te halen, helaas is dit niet gelukt. Maar toch 
was het wel een geluksdag voor Bente, want haar 19.30m was 
alweer een nieuw PR! Haar oude PR stond namelijk op 16m! 
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Inmiddels was ook onze 3e atleet, Milot Stallen, gearriveerd op de atletiekbaan in Bergen op Zoom. Zij was klaar 
voor haar 600m. ‘’Op uw plaatsen,’’  ‘’KNAL!’’  Milot liep een goede race en kwam binnen in een tijd van 
1:50.88min. Ze werd in totaal 8e van de 14 deelneemsters! Goed gedaan Milot!   
 
Het laatste onderdeel van de meerkamp voor onze pupillen was aangebroken: de estafette. 
Liam mocht samen met 3 andere C-pupillen jongens beginnen op de 4x40m. Liam durfde het aan om te starten, 
wat natuurlijk best spannend is in de blokken met een estafettestokje in je hand! Liam was meteen goed weg en 
gaf het stokje netjes over zijn teamgenoot, de gehele estafette verliep goed, het stokje is niet gevallen en er werd 
goed gewisseld. West-Brabant werd 2e in de serie met een tijd van 29.50sec. 
 
Bente mocht de 4x60m lopen en was de 2e loopster. 
De eerste loopster was ook goed weg en gaf het 
stokje aan Bente, maar arme Bente maakte een 
smak, met haar kin op de baan! Hoe het kwam dat 
ze viel is niet duidelijk, maar ze stond wel op en gaf 
het stokje huilend door aan haar teamgenoot.                 
Ze baalde er enorm van en was erg geschrokken. 
Haar andere teamgenootjes maakten de estafette af 
en kwamen als 5e binnen in een tijd van 43.68sec. 
Geeft niets hoor Bente, kan gebeuren!  
 
De uitslag…  
Bij de interregio heb je 2 uitslagen. Je hebt een 
individuele uitslag waarop je kunt zien hoe een pupil 
of junior het in zijn categorie (alle regio’s bij elkaar) 
heeft gedaan. Hier is verder geen prijsuitreiking aan 
verbonden.  
 

- Liam van Broekhoven (C-pupil) is  17e geworden van de 24 deelnemers met 1048 punten.  
- Bente de Jager (A-pupil 1e jaars) is  9e geworden van de 24 deelnemers met 1258 punten. 
- Milot Stallen (C-junior) is  8e geworden van de 14 deelnemers op de 600m.  

 
Dan heb je nog de regio uitslag, dit is waar de interregiowedstrijd allemaal om draait!! 
Welke regio heeft gewonnen? Welke regio gaat er met de grote wisselbeker naar huis? De punten van alle pupillen 
per regio (meerkamp + estafette) worden bij elkaar opgeteld. Daar bovenop komen de punten van alle junioren  
(per regio)  per onderdeel. Hieronder de uitslag: 
 
5e plaats:  Regio Zeeland met 391 punten. 
4e plaats:  Regio Dordrecht met 527 punten. 
3e plaats:  Regio West-Brabant met 703 punten. 
2e plaats:  Regio Rijnmond met 824 punten. 
1e plaats:  Regio Zuid-Holland-Midden met 918 punten. 
 
Regio West-Brabant heeft de 3e plaats behaald op de interregiowedstrijd. 
 
Liam, Bente en Milot, harstikke goed gedaan!!!  
 
De foto’s kunt u vinden op www.avgroenester.nl      Voor alle uitslagen gaat u naar www.spado.nl/interregio  
 
Sportieve groeten, 
Angela van Haaften  
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KLEURPLAAT 
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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!



 

WANDELAGENDA 
 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
24 juni 56 Oudenbosch 15 Anneke 
01 juli   autotocht   Arie/Joop 
08 juli 37 Moye Kene 12 Martine 
15 juli   geen tocht vakantie     
22 juli   geen tocht vakantie     
29 juli   geen tocht vakantie     

05 augustus   geen tocht vakantie     
12 augustus 53 Koksweg 14 Joop/Martine 
19 augustus 32 Bloemendaal 12 Arie  
26 augustus 61 Niervaart 15 Anneke 

02 september   autotocht   Martine 
09 september 57 De Druif 15 Joop/Arie 
16 september 51 Maria Hoeve 14 Joop/Arie 

     DINSDAGAVOND TOCHTEN 
  Datum   Route afstand Begeleider 

26 juni 38 Krukweg 12 Joop 
03 juli 22 Naturisten 10 Anneke 
10 juli 21 Klundertseweg 10 Martine 
17 juli   geen tocht, vakantie 

 
  

24 juli   geen tocht, vakantie 
 

  
31 juli   geen tocht, vakantie 

 
  

07 augustus   geen tocht, vakantie 
 

  
14 augustus 32 Bloemendaal 12 Anneke 
21 augustus 28 Pootweg 10 Martine 
28 augustus 22 Naturisten 10 Anneke 

04 september 16 Markdijk 9 Martine 
11 september 13 De Kok 8 Martine 
18 september 11 Afgebrande Hoef 8 Martine 

 
UITTOCHTEN 

 
  zondag 24 juni Bruggentocht, wsv De Dortse Vierdaagse 

 
sportgebouw Eneco, Halmaheiraplein 37, Dordrecht 

 
55 en 45 km start: 7.00 - 08.30 

 
35 km start:           7.00 - 10.00 

 
25 km start:           8.00 - 10.00 

  zaterdag 7 juli 24e Zevendorpentocht wsc Vosmeer 

 
Dorpshuis de Vossenkuil, Bou Kooijmanstraat 48, Oud Vossemeer 

 
50 km start: 7.00 - 08.00 

 
40 km start: 7.00 - 09.00 

 
30 km start: 7.00 - 10.00 

 
20 km start: 8.00 - 11.00 

 
15 km start: 9.00 - 13.00 

  zaterdag 25 augustus 18e Brabantse Wal wandeldag, wsc Non Plus Ultra 

 
café/zaal Non Plus Ultra,Dorpsstraat 125, Woensdrecht 

 
40 en 30 km start:     7.00 - 10.30 

 
20 km start:               7.00 - 12.00 

 
15, 10 en 5 km start: 7.00 - 13.00 
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WANDELVREUGDE 

 
zondag 9 september wandeltocht het Wandelstokje, av Standdaarbuiten 1990 

 
voetbalkantine SVC, Dokterpeolstraat 4, Standdaarbuiten 

 
30 en 20 km start: 8.00 - 09.00 

 
15 en 10 km start: 9.00 - 11.00 

 
5 km start:             9.00 - 12.00 

  zaterdag 29 september Outdoor travel grenswandeltocht, Thor afd. wandel 

 
Thorhonk, sportpark Vierhoeven, Nispenseweg 5, Roosendaal 

 
40 en 30 km start: 8.00 - 09.00 

 
25 en 20 km start: 8.15 - 11.00 

 
13 km start:           8.30 - 13.00 

 
 
 
 

 
Pieterpad: Van Pieterburen naar Rolde  
 
Na de geweldige 4 daagse van Nijmegen vorig jaar, maakten wij een plan om te blijven wandelen met een doel. 
Het werd Het Pieterpad. Dus eind maart zijn we begonnen met plannen en 22 april gingen we van start.                         
Onze mannen brachten ons naar de kop van Groningen. In Drieborg woont een zus van Rianne en daar was onze 
eerste overnachting. Corrie zou ons op maandagochtend naar Pieterburen brengen wat voor haar een uur heen en 
een uur terug betekende. 
 
De weersverwachtingen waren bar en boos, maar we hadden het zo gepland dus we gingen met een waterachtig 
zonnetje op pad naar Groningen. Het eerste stuk is saai en het werd daardoor ook behoorlijk zwaar. We maakten 
meteen de fout om niet genoeg te rusten, dit kwam hoofdzakelijk omdat er veel gelegenheden dicht waren op 
maandag en de bankjes (die er overigens genoeg stonden) niet uitnodigden in de regen. 
 
Van Garnwerd tot Groningen was er überhaupt helemaal niets meer… alleen hagel, wind, regen en af en toe een 
donderslag!! Dit alles brak ons aardig op na 30 km. Het was maar goed dat we onze B en B van te voren hadden 
vastgelegd. De eerste dag zat erop lekker douchen wat eten en vroeg slapen. 
Onderweg hadden we nog wel iets heel komisch mee gemaakt. De regen viel met bakken uit de lucht en we liepen 
door een weiland (niet lekker voor de schoenen). In het boekje stond dat we dan hier en daar over een hek 
moesten klimmen. Rianne haalde levensgevaarlijke capriolen uit, gelukkig zag ik net op tijd dat het hek ook 
gewoon open kon!!! 
 
De tweede dag was geweldig mooi. Hoornse plas, Paterswoldes meer, zandpaden, karresporen, schelpenpaden. 
Meer gerust deze keer en het liep prima, maar ook deze dag zat ik er helemaal doorheen ook al was het maar 18 
km. Rianne niet, die liep als een trein. Zo kwam ik er door schade en schande achter dat er ook voor Het Pieterpad 
wel goed getraind moet worden misschien nog wel meer dan voor de 4 daagse. Het is behoorlijk zwaar door de 
verschillende ondergronden en toch ook een bepakking van 6 kilo op de rug. 
 
De laatste dag ging van Zuidlaren naar Rolde. We liepen uren door het mulle zand van de Gasterse heide, 
geweldig mooi maar wel zwaar!! In Rolde kwamen onze mannen ons weer ophalen. 
 
We kijken al uit naar de tweede etappe die gaat van Rolde naar Schoonlo en eindigt in Coevorden begin Juli. 
Motto: Het hoeft niet droog te zijn als het maar niet regent! 
 
Rianne Witkamp en Lia de Groot 
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VERJAARDAGEN 
 

 
JULI 

  
AUGUSTUS 

2 Mirjam Peeters 
 

1 Luna FranÇois 
3 Jeannie Tielen 

 
2 Ruud Jacobs 

3 Cees Otten 
 

3 Jacqueline Nijenhuis 
4 Theo Holla 

 
4 Tijn van Oers 

4 Tara van Tilborgh 
 

5 Niels van Wensen 
5 Anneke v.d. Bemt 

 
5 Caroline Vollebregt 

6 Linda Roovers 
 

5 Jan van Meer 
6 Kelvin van den Bogert 

 
8 Lex Schampers 

7 Anke van Leeuwen 
 

8 Wilma Tuin 
8 Jan Wevers 

 
9 Wesley Timmerman 

8 Carla Smits 
 

9 Max op den Kamp 
8 Anneke van Dijk 

 
11 Angela van Haaften 

9 Anneke Broos 
 

11 Gijs Overzier 
11 Ria Smits 

 
14 Sunayna Wahi 

11 Piet Jacobs 
 

20 Marcel de Jager 
11 Nathalie Witkamp 

 
20 Rik Peeters 

12 Jolie van der Sanden 
 

21 Eveline Poelenije 
13 Jennie Kamp 

 
21 Raoul Kanters 

13 Ronald Naaktgeboren 
 

22 Sandra Leenheer 
13 Nerena Langeweg 

 
23 Lars Semler 

14 Ton Beije 
 

24 Jaap Brust 
15 Ton Buurstede 

 
24 Wouter van Hassent 

15 Connie van der Sluis 
 

24 Pieter Stam 
16 Lenneke Derks 

 
25 Chantal Wagemakers 

17 Colin Meijers 
 

26 Roel Vissers 
17 Jelle FranÇois 

 
27 Chris Wimmer 

18 Cas Overzier 
 

28 Raymond van Rijswijk 
19 Gijs van der Meer 

 
29 Marieke Otten 

20 Thea Tielen 
 

29 Siem Jansen 
22 Jos Aardoom 

 
30 Eric van den Berg 

22 Jolanda Vermeij 
 

31 Stef van Westerhuis 
22 Zeferino Rijgersberg 

   23 Corrie de Wit 
   25 Rik Derks 
   26 Wouter Verdaas 
 

  28 Irene van Tetering - van Slobbe 
   29 Sandra van Beers 
   29 Diego van Rosmalen 
   31 Paul van Raamsdonk 
   31 Jan Ooijen 
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Grando Keukens & Bad Zevenbergen
Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700, www.grando.nl

Betaalbaar Keukendesign 

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

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

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

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!

Woninginrichting

Al meer dan 140 jaar het adres voor:

- Gordijnen en tapijten 

- Vinyl en marmoleum

- Laminaat en pvc stroken

- Seniorenmeubelen

- Bedden en bedtextiel

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

VERKOOPT!
Molenstraat 36

4761 CL Zevenbergen

0168-335855

info@bonmakelaardij.nl

www.bonmakelaardij.nl

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

Grando Keukens & Bad
Blokweg 7A, 
4761 RA Zevenbergen, 
0168-373700, www.grando.nl
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TENTENKAMP 
Eindelijk was het weer zover!!  Tijd voor een tentenkamp!!! 
De afgelopen jaren hebben we vanuit de jeugdcommissie steeds geen 
tentenkamp georganiseerd, want zonder kantine als uitwijk 
mogelijkheid, of om op z’n minst te kunnen gaan plassen was dat 
geen doen. Maar nu hadden we totaal geen belemmeringen en dus 
bleven er op vrijdag 15 juni een 30 tal pupillen een nachtje op de Knip 
slapen. 
 
 
‘s-Avonds om 19.00 uur was iedereen van de partij en binnen een 20 
tal minuten stonden er zo’n 11 tentjes op het middenterrein, gezellig in 
een grote cirkel. Van te voren hadden we ook een oproep gedaan aan 
de ouders om mee te helpen en er hadden zich heel veel ouders 
aangemeld, dus daar waren we heel erg blij mee. Naast ouders waren 
er ook een aantal C/D junioren, dus konden ze ook mooi meehelpen 
met de speurtocht die we later op de avond zijn gaan doen. 
 
 
Na het tenten opzetten, hebben we lekker wat gedronken in de 
kantine en heeft Anet uitgelegd wat we die avond gingen doen.  
We gingen in groepjes een speurtocht doen, waarbij we een 12 tal 
enveloppen moesten zoeken, die in de wijken rondom de Knip waren 
opgehangen, maar we moesten ook een 9 tal spelletjes zoeken.        
Om een beetje te weten waar de enveloppen hingen en waar de 
spelletjes waren kregen de groepjes een plattegrond mee, met daarop 
alleen maar gekleurde stippen. En daarmee moesten ze het dus doen. 
Omstreeks 20.00 uur konden de groepjes vertrekken, op zoek naar de 
enveloppen en naar spelletjes zoals fietsband werpen, cricket, twister, 
skilattenrace, pictionary, enz. Jammer genoeg was het inmiddels weer 
wat gaan regenen, hoe kan het ook anders momenteel in Nederland 
he, dus dat was voor de ouders die bij een spelletje stonden wel wat 
minder. Zeker als je net als Ralf denkt dat je helemaal vooraan staat, 
en dus waarschijnlijk zo weer terug bent, want de groepjes komen als 
eerste bij jou langs, maar dan bemerkt dat alle groepjes jou gewoon 
voorbij lopen, en pas als allerlaatste naar jou komen.  
Alle groepjes hebben zo alle spelletjes en enveloppen gevonden en 
omstreeks 22.00 uur kwamen de groepjes weer terug. Alle kinderen 
en begeleiders vonden het heel leuk en bij terugkomst konden de 
puzzels gemaakt worden, want in de enveloppen zaten puzzelstukken 
van hele grappige foto’s van Daphne, Elsa, Angela en Anet. 

 
Na nog een keertje wat drinken en een lekker zakje chips, gingen de kinderen richting de tenten, sommigen om al 
echt in de tent te gaan zitten, en sommigen bleven nog lekker even buiten spelen, want het was inmiddels weer 
droog geworden. 
 
Omstreeks 23.30 uur zijn de meeste kinderen dan toch maar gaan slapen, al waren er natuurlijk wel uitschieters 
he, want de tent van Cas, Wouter en Rick heeft het volgehouden om tot 03.00 uur wakker te blijven, maar toen 
vond Anet het toch wel welletjes. Deze jongens kwamen om 2.30 uur nog even de tent uit, want ze kwamen de 
trainsters wel even bewaken. 

 
 
 
‘s-Nachts heeft het gelukkig niet meer geregend, en daar waren 
Marjolein, Elsa, Daphne en Anet wel blij mee, die bleven namelijk die 
nacht in het materiaalhok slapen, en waren al een heel klein beetje 
bang dat het die nacht ging onweren en dan misschien wel met de 
kinderen naar buiten moesten, maar dat ging dus helemaal goed. 
 
 
 
 
 

 

19 



 
De volgende ochtend om 5.30 uur stonden de eerste kinderen al weer naast hun bed, maar gelukkig hebben ze 
zich toen heel goed kunnen vermaken, met voetballen en hockeyen. Omstreeks 8.30 uur zijn we gaan ontbijten in 
de kantine, en werd het weer tijd om de tenten een beetje op te ruimen. Bij sommigen echt nodig, want een nachtje 
chips eten, kan toch veel rommel geven. 
 
Om 10.00 uur kwamen de ouders weer, werden de tentjes weer afgebroken en konden we allemaal terug kijken op 
een heel leuk, gezellig en ontspannen tentenkamp. 
Dus zeker volgend jaar weer!! 
 
Rest mij alleen nog om de uitslag van de speurtocht bekend te maken. 
Groep 2 en groep 5 waren als eerste terug, en dus hebben Diego, Niels L, Janne, Mirre en Boy, met als 
begeleidster Genevieve, en Bart, Cas, Rik, Kyr, Sem, Jos met begeleider Erik dit onderdeel gewonnen. 
Maar de grote winnaar van de spelletjes was Groep 4, de groep van Herman met Zeferino, Koen, Bente, Mike en 
Davey. Gefeliciteerd!! 
 
Namens de Jeugdcommissie willen we dus Jeannie, Esther, Genevieve, Femke, Erik, Herman, Raymond, Richard, 
Ralf, Niels, Wendy, Ingeborg, Marijn, Tamar, Shannen, Demi, Annemarije, Lisanne, Milot, Elsa en Daphne heel 
hartelijk bedanken. 
 
Foto’s van dit leuke tentenkamp zijn weer terug te vinden op onze eigen website, dus kijken! 
 
Groetjes, de Jeugdcommissie 
Kees, Marjolein en Anet 
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JURYNIEUWS 

INTERREGIO 16 JUNI 

 
Terwijl de senioren hun best deden in de tropische zon op 20 mei, had Fred Lodder ook een competitiewedstrijd 
maar dan in Gemert. Die dag was de examendag voor hem als microfonist en zoals hij zelf aangaf, het is wel even 
iets anders dan een jurycursus algemeen. 
Veel achtergronden van atleten moesten door hem opgezocht worden. Waarschijnlijk heeft hij dit met goed 
resultaat gedaan, want Groene Ster heeft er een officiële microfonist bij om tijdens de wedstrijden het nodige 
commentaar te geven en verslag te doen hierover. 
Van harte proficiat Fred! 
 
Maarten Kremers heeft begin mei de startcommissaris in Breda gevolgd. Hieraan is geen examen  verbonden, 
maar hij heeft daar toch zijn kennis vergroot. Bij navraag hoe de cursus verlopen is, kom ik er achter dat hij 
daarvoor ook al finishregistratie heeft gedaan. Vanwege een avond die geheel in de regen viel, kon de 
praktijkavond nog niet doorgaan, maar Maarten pakt dit wel op om dit toch nog te krijgen. 
Goed bezig voor de club Maarten! We houden in de gaten wanneer de ET cursus in de buurt gegeven gaat 
worden. Het volgende doel van Maarten kreeg ik door. 
 
Ria Buinsters 
juco 
 
 

Van AV Groene Ster waren drie atleten geselecteerd om als deelnemer mee te doen aan de interregio van 5 
regio’s. 
 
A-Pupil Bente de Jager heeft totaal 1258 punten behaald goed voor een 9e plaats. 
60 meter, 9,81 sec., verspringen 3,62 en op balwerpen 19,30. 
 
C-Pupil Liam van Broekhoven heeft totaal 1048 behaald goed voor een 17e plaats. 
40 meter, 7,43 sec., verspringen 3,07 en op balwerpen 15,74. 
 
C juniore Milot Stallen heeft op 600 meter een tijd behaald van 1,50.88 sec, goed voor plek 8.  
Dit is niet haar favoriete onderdeel, want haar focus ligt op de 5 km. heb ik begrepen.  Met haar pr. van rond de 20 
sec. gaat ze niet verkeerd op deze afstand. 
Haar tijd van 21,44 sec. in de ladiesrun te Breda op zondag 17 juni was goed voor een 4e plek. Wat zeker niet 
verkeerd is, want de nrs.1 t/m 3 waren allen ouder. 
Het liefste doet Milot voor haar plezier rennen, want wedstrijden geven stress. Maar eenmaal aan het lopen in de 
wedstrijd dan gaat ze er ook voor en aan haar resultaten te zien doet ze dit niet verkeerd. 
 
Uiteindelijk is West-Brabant 3e geworden bij de interregio in Bergen op Zoom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Foto’s van Wijnands Nuis. Gemaakt op 17 juni in Breda tijdens de ladiesrun. 
 
Mvrgr, 
Ria Buinsters 
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FACEBOOK 
 
Naam:  Joey Dingenouts  
Leeftijd: 10 jaar 
Categorie: A-pupillen 
Favoriete onderdeel: speer werpen en lopen. 
 
Ik vind atletiek een leuke sport om te doen. 
Vooral door de verschillende onderdelen. 
Het kamp in loon op zand vond ik erg leuk.  
Ik vind het alleen jammer dat de training op vrijdag om 17.00 
uur begint. 
Maar verder ben ik wel tevreden. 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is: Davey van der List. 
 
 
                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Naam: Esther Cramer 
Leeftijd: 37 jaar 
Categorie: Lopers 
Favoriete onderdeel: toch wel de afstanden langer dan 10 km 

Hallo allemaal, 

Aan mij de eer om een stukje te schrijven. Even voorstellen dus: Ik ben Esther Cramer, te herkennen aan een roze 
petje. Ik ben getrouwd met Maurice (ook loper) en heb 2 kids, Eric en Lieke. Na de geboorte van Lieke en op 
aandringen van Maurice, Sascha Schellekens en Lonneke de Groot ben ik in 2007 bij de opstapgroep onder leiding 
van Ton begonnen met hardlopen. Dat was wel even wat anders als keepen bij de handbal! Maar toch wel de 
smaak te pakken gekregen en buiten het aflopen een keer meegedaan met de loop in Zevenbergen en 2 keer in 
Hoeven en ook nog een keer de 10 in Etten-Leur. Na met wisselende fanatieke en minder fanatieke periodes 
gelopen te hebben ben ik in 2010 aan mijn achillespees geblesseerd geraakt en heb er hierdoor maanden 
uitgelegen. Januari 2011 ben ik weer begonnen met lopen op de woensdagochtend bij Jaap. Tegelijkertijd ben ik 
toen een aantal kilo’s kwijt geraakt en nu loopt het weer gesmeerd. Zoals gezegd train ik altijd op 
woensdagochtend, probeer ik sinds kort ook de maandagavond erbij te pakken en op vrijdagochtend loop ik altijd 

met mijn loopmaatje Esther Bon een langere afstand. Samen hebben 
wij getraind voor de Zevenheuvelenloop van november 2011 en hier 
een goed resultaat neergezet: 1 uur en 26 minuten. Omdat we toch al 
op weg waren met de kilometers hebben we doorgetraind en op 1 
april 2012 (geen grapje) de halve marathon van Drunen gelopen.         
Wat een mooie loop is dat trouwens. Ook hier een mooie tijd 
neergezet: 2 uur en 4 minuten. Zelf ben ik een loper die een doel 
moet hebben, anders komt de klad erin en dat is zonde want het is zo 
leuk, lekker en gezellig. Dus op mijn vraag om mijn loopsnelheid 
omhoog te krijgen, heeft Jaap (Wagemakers) een mooi schema 
gemaakt. En dat is nou het leuke van Groene Ster, de gezelligheid en 
vrijheid, maar als je iets wil of een doel hebt, dan zijn de trainers altijd 
bereid om je daarmee te helpen en je daarin dan ook te coachen! 
Voorlopig heb ik geen loopje in het verschiet, alhoewel Karin (van 
Geel) al aan me vroeg of ik in september ook meedoe in Tilburg aan 
de 10EM. En oké, van de week hebben Karin en ik ons weer 
opgegeven voor de Zevenheuvelenloop in november. Mijn loopmaatje 
Esther kan er dan helaas niet bij aanwezig zijn, maar we trainen 
gewoon samen gezellig verder. Aan haar wil ik dan ook vragen om 
het volgende stukje te schrijven! 

Esther en Esther hand in hand over de finish van de halve marathon in Drunen! 
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MUTATIES 

 

                        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Ik ben Henk Kanters en ook al vele jaren lid van Groene Ster. Eerst als atleet die alle onderdelen deed met als 
voorkeur speerwerpen. Daarna ben ik overgestapt naar de lopers. 
Ooit samen met Ruud Jacobs training gegeven aan de D-Junioren. En veel wedstrijden en competities met deze 
D-junioren mee geweest wat ik erg leuk vond. 
Zoals Liesbeth al aangaf heb ik negen jaar in de commissie gezeten die de Groene Ster loop organiseert.                   
Het eerste jaar met Aad Poelenije, Liesbeth van Oers, Philly van Dis en Jan Surewaard. 
Een geweldig evenement waarvoor we in januari al bij elkaar kwamen terwijl de wedstrijd in september was.               
We waren altijd wel heel erg blij dat er 60 tot 70 mensen bereid waren om op die zondag te komen helpen.  
Een aantal jaren geleden vroeg John Bakker of ik interesse had om als begeleider op de fiets mee te doen aan de 
Roparun. Dit heb ik zes keer gedaan met de Moerdijkrunners, een fantastische club mensen! Je moet het een keer 
meegemaakt hebben om het gevoel te kunnen omschrijven wat je krijgt als je langs de Daniel den Hoed kliniek 
voorbijkomt. 
Door hartritmestoringen ben ik genoodzaakt geweest om hiermee te stoppen wat ik behoorlijk moeilijk vond. 
Gelukkig is dit verholpen. Ik loop weer, zuiver recreatief en fitness bij Bert wat ook heel speciaal is en wat ik graag 
doe. 
 
Daarom wil ik aan Leonard Wennekers, loper van de Moerdijkrunners, vragen om een stukje te schrijven. 
 

                           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Helaas geen stukje ontvangen uit de categorie CD-junioren.  
De volgende die het mag proberen is Geoffrey Westhoff. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Amber Verdaasdonk Mini-pupil 
 

Milan Theuns B-pupil 
Jort van Aken C-pupil 

 
Stefan Thiele A-pupil 

Thijs van Wassenaar B-pupil 
 

Cas van Sprundel D-junior 
Mart Meijer A-pupil 

 
Aad Zandbergen C-junior 

Elly Stange Wandel 
 

Dieuwke van Ooik Loper 
Fre Borggreve Loper 

 
Jose van de Veeken Loper 

Alexandra Klomp Loper 
 

Linda Santbergen Loper 

   
Pierre van Gorp Loper 

   
Angela Derks Loper 

   
Jack Derks Loper 

   
Neline Christianen Loper 

   
Mandy van Kinderen Loper 
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VAN HET TRAINERSFRONT 
 
Tentenkamp  
Op vrijdag 15 juni heeft het traditionele, jaarlijkse tentenkamp weer 
plaatsgevonden.  
Er waren een hoop kinderen bij, in totaal 31.  
We begonnen met de tentjes op te zetten. Gevolgd door een grote 
speurtocht door de wijk. Hier moesten ze enveloppen verzamelen en 
spelletjes uitvoeren. Rond 22.00 uur was iedereen weer terug op de 
atletiekbaan.  
Na wat gedronken en gespeeld te hebben gingen we met degenen 
die wilden een spooktocht doen.  
De rest ging al lekker in hun tentje liggen kletsen.  
Rond een uurtje of 1 wilden we het toch wel stil hebben.  
De meesten luisterden hier netjes naar, maar een aantal gingen 
vrolijk door. Zo liepen er om 2.45 uur 3 kinderen de trainers (Elsa, 
Marjolein, Anet en ik) te “bewaken”. Rond half 6 waren de eersten weer wakker. Onderling hadden de kids een 
hockey en voetbal toernooi georganiseerd. Lief van ze, want zo konden de trainers nog even lekker blijven liggen. 
Na een gezamenlijk ontbijt werden ze om 10.00 uur al weer opgehaald. Het weer zat gelukkig mee. Wat regen 
tijdens de speurtocht maar in de nacht viel het alles mee!  
 
Competitie A-pupillen.  
De 2 pupillen competitie wedstrijden van het jaar 2012 zitten er al weer op.  
Bij onze A-pupillen was er helaas weer een minimale deelname.  
Bente, Ymke, Brian, Jos en Lisa waren de bikkels die Groene Ster vertegenwoordigden. Ze hebben het alle 5 
super gedaan! Er zijn veel persoonlijke records gevallen tijdens deze competities.  
Bente is in het klassement als 4e geëindigd. Daarom mocht zij zaterdag 16 juni mee doen aan de interregio.  
Hier heeft ze super gepresteerd. Van West- Brabant is ze 2e geworden. Op ver en op de 60m sprint had ze mooie 
PR’s.  
 
Groetjes,  
Daphne  
Trainster A-pupillen.  
 
 

                          De volgende die een stukje mag schrijven is Ton Kapitein. 
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0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl • www.orbit4allmoerdijk.nl

Klinkt als een onmogelijke klus? Niet voor all-round grafisch bedrijf Orbit4all Moerdijk. Gewoon een 
kwestie van inzicht en de juiste tools voorhanden hebben. Daarmee zijn onze mogelijkheden grenze-
loos en zetten we alles op alles. Letterlijk, want ‘kan niet, bestaat niet’.

Onze producten:

• Kleurenprints
• Zwart/wit prints
• Briefpapier
• Enveloppen
• Visitekaarten
• Brochures
• Posters
• Banners
• Technische tekeningen
• Etc.
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Haal- en breng service

HAAGDIJK 251

4811 TS BREDA

(076)5221561

E: INFO@RUNNERSWORLDBREDA.NL

WWW.RUNNERSWORLDBREDA.NL

 VOOR AL JE ATLETIEK 

SPULLEN GA JE NAAR

RUNNERSWORLD  

BREDA , DE SPECIALIST 

VOOR BEGINNENDE EN 

GEVORDERDE LOPERS IN 

WEST-BRABANT

ZIJN FAN VAN GROENE STER

BREDA




