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INFORMATIEBLAD VAN  AV GROENE STER

ACCOMMODATIE:
Sportpark "DE KNIP",  De Knip 1, Zevenbergen,  0168-321938.

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren                                                                                       0168- 404934

LEDENADMINISTRATIE:  Aanmelden en opzeggen schriftelijk bij: 
Anet van Hooydonk, Klompenmakerstraat 5, 4871 EM  Etten-Leur 
of via ledenadm@avgroenester.nl
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     8,00  
Mini-pupillen     8,00
ABC-pupillen    8,50    7,15
CD-junioren  10,00  12,70
AB-junioren  13,50  12,70
Senioren / Masters  13,50  20,35
Recreanten  10,00 
Lopers   10,00  20,35
Wandelaars    6,00
Gastleden       8,00  
Donateurs    2,50

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

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Thuiswedstrijden  Dorien van Someren                            0168-404934

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

JEUGDCOMMISSIE:
Angela van Haaften, Anet van Hooydonk, Marjolein de Vos.

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

JURYCOMMISSIE (JUCO) :  
Ria Buinsters                                                   0168-467206

TRAINERS:
Demi Bakker  Klatjes + Mini's           06-29022163
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           06-31537205
Ton Kapitein  Lopers            0168-325858
Jenny Pope  C-junioren           0168-407544
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:
Hester Aofsen, Alex Eradus, Sandra Leenheer, Ronald van der Stroom. 

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

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. 

E-MAIL adressen:  Bestuur :   Alle bestuursleden: 
     Voorzitter, secretaris, penningmeester:
     Secretaris: 
  Clubblad :   Aanleveren kopij: 
  Commissies :  Club van 100: 
     Groene Ster Loop
     Kantinecommissie
     Loperscommissie:
     Sponsorcommissie:  
     Wandelcommissie:
  Inschrijven :  Thuiswedstrijden:  
     Uitwedstrijden -loop: 
  Trainers :   Alle trainers:
     Pupillentrainers:
     Looptrainers:
     Overige trainers:

bestuur@avgroenester.nl
bestuur.dag@avgroenester.nl

secretaris@avgroenester.nl
knipsels@avgroenester.nl

clubvan100@avgroenester.nl
gsl@avgroenester.nl

kantinecommissie@avgroenester.nl 
loperscomm@avgroenester.nl

sponsorcommissie@avgroenester.nl   
wandel@avgroenester.nl

inschrijven@avgroenester.nl
lopers.secretariaat@avgroenester.nl

trainers@avgroenester.nl
puptrainers@avgroenester.nl

looptrainers@avgroenester.nl
resttrainers@avgroenester.nl

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

RESERVEREN KANTINE / VERGADERRUIMTE / ACCOMODATIE
via De Stichting, Dennis François:   reserveren@avgroenester.nl



 

VAN DE VOORZITTER 
 
Allereerst de beste wensen voor 2013! 
 
In deze eerste editie van het nieuwe jaar wil ik graag terugblikken op afgelopen jaar en kort 
vooruitkijken op 2013. Doordat in 2011 een groot deel van het jaar de accommodatie een 
bouwput was, zijn er een behoorlijk aantal leden opgestapt. Begin 2012 was het ledenaantal 
dan ook gedaald tot onder de 400, wat wij als bestuur toch wel een dieptepuntje vonden.                
Een van onze doelen was dan ook om dat ledental weer op te krikken. Er werden dan ook tal 
van acties opgezet, waarbij leden hun familie, vrienden en kennissen mee konden nemen naar 
de training om ze enthousiast te maken voor atletiek. Ook werd er weer gestart met de 

opstapgroep voor lopers. Al met al zit er weer een enigszins stijgende lijn in het ledenaantal, waarbij vooral bij de 
jongste categorieën een flinke aanwas te zien is. Grote groepen bij de klatjes/mini’s en de pupillen waardoor de 
trainers hun handen vol hebben; nu er nog voor zorgen dat ze ook lid blijven.  
 
Aangezien we in 2011 nagenoeg geen wedstrijden georganiseerd hebben, moest ook ons jurykorps weer wennen. 
Eerst draaide hun agenda rondom ons wedstrijdprogramma, maar nu hadden ze hun eigen agenda waardoor het 
in 2012 erg lastig was om de jurybezetting rond te krijgen, dit tot grote frustratie van onze JUCO. Een dieptepunt 
waren de ARWB-kampioenschappen voor de pupillen waarbij we uiteindelijk de hulp in moesten roepen van onze 
mede ARWB atletiekverenigingen. Een noodoproep onder onze eigen leden leverde uiteindelijk toch nog een 
aardige groep op, waardoor we uiteindelijk weer ruim in onze juryleden zaten. Ik was blij met de inzet van onze 
leden, maar ik vond het wel jammer dat het eerst zover moest komen. Onze JUCO is bezig om een basis 
jurycursus te regelen, dus belangstellenden hiervoor kunnen zich opgeven bij onze JUCO, Ria Buinsters.  
 
Nu we zo’n mooi clubgebouw hebben moeten we er natuurlijk wel gebruik van maken. We hebben op allerlei 
manieren geprobeerd leden naar de kantine te lokken maar dat blijkt toch wel een zware strijd te zijn.                        
Mede daardoor zijn we in de wintermaanden eigenlijk maar op 2 avonden open, de maandag en donderdag.                
Op maandag is er inmiddels  een behoorlijke trouwe groep lopers die gezellig boven hun bakkie doen en nog wat 
napraten. Op donderdag is momenteel de kantine even gesloten, mede doordat het met de gezondheid van Aad 
niet zo goed gaat, maar we gaan kijken of we vanaf februari de donderdag weer open gaan. Inmiddels is er ook op 
woensdagochtend behoefte aan een kopje koffie of thee, dus langzamerhand gaat het wellicht goedkomen. 
 
De commissie nevenactiviteiten heeft in 2012 samen met de jeugdcommissie behoorlijk wat tijd gestopt in het 
opzetten van activiteiten voor alle categorieën. Zo was er voor het eerst Groene Ster’s Got Talent, wat ik  een groot 
succes vond. Het tentenkamp voor de pupillen, kanotocht voor de CD-junioren, Fort Boyard voor de AB-junioren, 
een leuke middag voor de mini’s en klatjes, de sinterklaasmiddag. Al met al was er voor iedereen wat wils.  
De loperscommissie had in ieder geval de pasta avond en de glühweinavond, de recreanten hadden hun Italiaanse 
avond en ook de TWC hebben redelijk wat avondjes georganiseerd. Je kan dus wel zeggen dat we er alles aan 
doen om ons clubgebouw optimaal te gebruiken, hopelijk ook weer in 2013. 
 
De wandelcommissie kreeg helaas te kampen met een tekort aan commissieleden waardoor in ieder geval in 2013 
geen eigen wandeltochten worden georganiseerd. Wellicht gaat iemand van de wandelleden de tochten missen en 
staan er nieuwe commissieleden op.  
 
Dan zijn er voor 2013 allerlei uitdagingen. De gemeente heeft ons namelijk geïnformeerd over allerlei 
bezuinigingen op het gebied van subsidies en daarnaast dat er in de komende jaren huur betaald moet gaan 
worden voor de accommodatie. Dat raakt natuurlijk in eerste instantie de Stichting, maar uiteindelijk ook de 
vereniging aangezien we financieel aan elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat we andere bronnen van inkomsten 
moeten zoeken. De uitbreiding van het Markland College levert in de toekomst wellicht meer sporturen en dus 
inkomsten op, de sponsorcommissie is goed bezig met het binnenhalen van sponsorgelden en ook de activiteiten 
van de TWC brengt geld in het laatje. We weten echter niet of dit voldoende is voor een sluitende begroting de 
komende jaren. Dit zal consequenties hebben voor de contributies of voor activiteiten die niet meer 
vanzelfsprekend gratis zullen zijn. We zullen kritisch kijken naar de aankoop van materialen, alleen wat echt nodig 
is zal aangeschaft worden en “nice to have” is er niet meer bij.  
 
De Atletiekunie heeft bedacht dat pupillenwedstrijden anders moeten, meer spelvorm, en met ingang van 2014 
gaan de pupillencompetitiewedstrijden er dus anders uitzien. De Atletiekunie heeft aan verenigingen gevraagd om 
in 2013 per regio een kennismakingswedstrijd te organiseren, en wij hebben ons hiervoor aangemeld. Als we die 
toegewezen krijgen dan betekent dat in ieder geval een nieuwe uitdaging voor de wedstrijdorganisatie (WOC), 
trainers en jury. Hoe dat er precies uit gaat zien weten we nog niet, maar dit wordt zeker vervolgd. 
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CLUBKLEDING 

VAN DE REDACTIE 

2013 wordt hopelijk ook het jaar van nieuwe aanwas bij ons jurycorps. Dus ouders wilt u wat meer weten waar uw 
kinderen nu eigenlijk mee bezig zijn, meld u dan aan om af en toe te helpen. Daar helpt u ons mee, maar ook uw 
kind dat aan leuke wedstrijden kan mee doen en het is echt niet zo dat er elke week een wedstrijd is.  
 
Dan onze laatste uitdaging, de bezetting van het bestuur. Er komen 2 vacatures, maar er zijn helaas nog geen 
belangstellenden hiervoor. Wie helpt ons uit de brand?? 
 
Wellicht heeft het bovenstaand verhaal af en toe een somber tintje maar ik ben nog steeds positief ingesteld met 
betrekking tot onze vereniging. Ons streven is dat iedereen het naar zijn zin heeft en plezier heeft in wat hij of zij 
doet. Dus zullen we ook in 2013 weer proberen om samen met alle commissies een leuk aanbod van activiteiten 
samen te stellen met voor iedereen wat wils. We zullen wat creatiever met ons geld om moeten gaan, maar ook 
dat is dan weer een uitdaging. 
 
2013 wordt dus het jaar van de uitdagingen, zowel op sportief als op financieel gebied! 
  
Dorien van Someren  
 
 

Iedereen de beste wensen voor dit nieuwe jaar! Dat er maar veel geschreven wordt, zodat we iedere keer een 
goed gevuld clubblad kunnen verspreiden. 
De kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk maandag 4 februari worden aangeleverd. 
 
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!  
 
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    Tight kort – Dames/meisjes € 23,00  

Singlet € 25,00 
 

Tight middel – Dames/meisjes € 23,00 
Shirt € 36,00 

 
Tight middel – Heren/jongens € 23,00 

Trainingspak € 45,00 
 

Vlinderbroekje € 26,00 

   
Short (los vallend) € 22,00 

     
 
 
Donkergroene fleece trui  van € 35,00  voor € 20,00. 
 
“Oude” tight kort voor € 15,00. 
 
“Oude” tight middel voor € 17,50. 
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WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

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

Datum  Evenement Categorie Locatie 
20-01-2013  Cross – Thor Alle categorieën Roosendaal 
17-02-2013  Cross – ARV Schilles Alle categorieën Etten-Leur 
17-03-2012  Clubcross Alle categorieën Oude stort - Zevenbergen 
17-03-2013  Drunense Duinenloop – div. afstanden Lopers – groot en klein DAK -Drunen 
24-03-2013  Clubkampioenschappen Indoor Alle categorieën De Niervaert - Klundert 
14-04-2013  Competitie Masters 1e ronde Masters De Knip - Zevenbergen 
17-04-2013  Schoolatletiek Basisscholen De Knip - Zevenbergen 
20-04-2013  Competitie CD-junioren 1e ronde CD-Junioren De Knip - Zevenbergen 
21-04-2013  Competitie Senioren 1e ronde Senioren De Knip - Zevenbergen 

 
 

 
De Algemene Leden Vergadering zal worden gehouden op MAANDAG 11 MAART 
De stukken zijn op te vragen bij de secretaris. 
 
Angela Rindt 
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess45,- p.p.45,-45,-

BOWLEN +
3-GANGEN-KEUZE-MENU

+ 6 CONSUMPTIES

DE 3 MUSKETIERS
BOWLING

ARRANGEMENT 

Hazeldonksezandweg 28b    4762 AL  Zevenbergen    0168 370 545    info@de3musketiers.nl

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl

45,-

Hazeldonksezandweg 28b     4762 AL  Zevenbergen     0168 370 545     info@de3musketiers.nlHazeldonksezandweg 28b     4762 AL  Zevenbergen     0168 370 545     info@de3musketiers.nlRestaurant   bowling   feestenRestaurant   bowling   feesten

Hazeldonksezandweg 28b  
4762 AL  Zevenbergen 0168 - 370 545



 
NIEUWE SECRETARIS 

WANDELVREUGDE 

MUTATIES 

 
JAAAAAH, WE HEBBEN EEN NIEUWE SECRETARIS! 
Deze heeft zich dan toch spontaan gemeld en aangeboden meteen mee te draaien tijdens de bestuursvergadering. 
Fijn he, dat deze functie nu wel ingevuld is! Zo kan alles netjes worden overgedragen en loopt alles gewoon door. 
Het draaiboek lag al gereed voor mijn opvolger dus de overdracht vergde niet zoveel tijd. Nu is het zaak om bij 
verschillende instanties de wachtwisseling door te geven. Ook de ALV moet nog wel worden voorbereid, maar de 
gedachte aan een opvolger maakt alles veel lichter. Veel plezier en succes gewenst, geef er je eigen draai aan! 
Maar toen werd ik wakker………………. 
Laat het niet bij een droom blijven mensen. Ik weet dat er onder ons geschikte mensen genoeg zijn die deze taak 
op zich kunnen nemen. De mensen met een clubhart willen best wat uurtjes in touw zijn. De uurtjes voor het 
secretariaat kun je veelal zelf indelen. Bel me; 0168-328306 en help de droom werkelijkheid worden.  
Het is voor de club natuurlijk beter dat dit zal worden voortgezet. De volgende bestuursvergadering zal worden 
gehouden op maandag 28 januari. 
 
Angela Rindt 
 

 
Zo een nieuw jaar is weer van start gegaan, waarschijnlijk voor velen met allerlei goede voornemens. 
Een jaar met ook weer mooie wandeltochten op het programma. Zowel op de zondagochtend, maar ook weer twee 
keer per maand bij een andere club. Als straks in maart de zomertijd in gaat gaan we ook weer op de dinsdag van 
start met lopen.  
Dit jaar starten we de commissie met maar 3 leden. Anneke heeft in december afscheid van ons genomen als 
commissielid, maar gelukkig niet als wandellid. Alhoewel ze nu weinig kan lopen met haar hielspoor…..                       
Drie commissieleden is niet veel meer, met elkaar hebben we in onze ledenvergadering besproken hoe we dit 
kunnen gaan doen. Gelukkig zijn we toen tot goede oplossingen gekomen, zodat we toch lekker kunnen blijven 
lopen elke week. Op de zondag dat er een uittocht gepland staat neemt 1 van de wandelaars de tocht voor zijn of 
haar rekening. Iedereen die zich hier voor heeft opgegeven heeft intussen een schema ontvangen met daarin 
zichtbaar wanneer je aan de beurt bent. In de ledenvergadering van dit jaar zullen we met elkaar bespreken hoe dit 
is bevallen. We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken, natuurlijk met veel wandelplezier tijdens de tochten.                               
Graag tot ziens allemaal tijdens een wandeling! 
 
Groeten, Martine 
 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Miranda van Sliegdregt Loper 
 

Yvo van Dorst B-junior 
Marjolijn Wortman Loper 

 
Anita Surewaard Loper 

Marleen van Rooijen Loper 
 

Mirjam Peeters Loper 
Marielle van Dokkum Loper 

 
Patrick Raterink Loper 

Mireille Sunnen Loper 
 

Henry van Benten Loper 
Angelique Kuypers Loper 

 
Diego van Rosmalen A-pupil 

Saskia van den Ouden Loper 
 

Milan Brouwers C-pupil 
Claudia van Es Loper 

 
Wiebe Slagter Wandel 

Mick van Sliedregt Loper 
   Ron Broere Loper 
   Ayrton Nieuwland Loper 
   Lieke Brouwer A-pupil 
   Furkan Satir A-pupil 
   Lotte Maris B-pupil 
   Julian Elean B-pupil 
   Pim van Wijk  C-pupil 
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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” 

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



 

HET WANDELSCHOENTJE 

FACEBOOK 

Het Wandelschoentje staat al weer een aantal maanden niet in het clubblad. Schoenen 
blijven graag in beweging en toch zeker wandelschoenen! 
 
Hierbij laat ik het schoentje dus weer lopen. Wellicht nog een keer handig om uit te 
leggen waar Het Wandelschoentje voor staat, want we hebben toch weer nieuwe leden 
mogen verwelkomen en die willen dan wel graag weten wat de bedoeling is. 
 
Het Wandelschoentje is een bijdrage aan het clubblad Knipsels dat door de wandelleden 
aan elkaar wordt doorgegeven. Waar je stukje tekst over gaat maakt niet uit. Dat kan 
natuurlijk over wandelen zijn, want tijdens wandeltochten kan je best wel eens leuke 

dingen meemaken of juist spannende avonturen beleven, maar het kan ook over een mooie belevenis op je 
vakantie gaan of over kattenkwaad wat je hond heeft uitgehaald. Alles is mogelijk!  
 
Nadat je je stukje hebt gemaakt, vermeld je de naam van 1 van de wandelaars. Dit is de persoon die de volgende 
keer aan de beurt is om een stukje te schrijven voor het clubblad. Je kan je tekst digitaal aanleveren bij de redactie. 
Hiervoor is het volgende e-mail adres beschikbaar: knipsels@avgroenester.nl    
Als je je stukje daar naar toe stuurt, komt het vanzelf in het nieuwe clubblad te staan. Het enige wat je in de gaten 
moet houden is de deadline die telkens vermeld staat in het stukje Van De Redactie, voorin het clubblad.                   
Wanneer je aan de beurt om een stukje te schrijven, kan je zien onderaan het stukje Het Wandelschoentje. 
Het is zo dat niet iedereen het op prijs stelt om een stukje te schrijven, hier is natuurlijk begrip voor, maar laat het 
dan even aan mij weten, dan zorg ik er voor dat het wandelschoentje door iemand anders wordt overgenomen. 
 
Het is zo al een aardig stuk tekst geworden, dus dit was mijn bijdrage voor Het Wandelschoentje, ik geef het 
schoentje graag door aan Ineke Heikes. Veel plezier met het schrijven! 
 
Groeten, Martine 
 
 

 
Hallo ik ben Cas Overzier, Ik ben 8 jaar en ik zit al een paar 
jaar op atletiek. Hoogspringen is mijn favoriete onderdeel.            
Aan een cross meedoen vind ik niet zo leuk maar de rest 
allemaal wel. Mijn broers, papa en opa zitten ook bij Groene 
Ster. Vorig jaar ben ik voor het eerst naar het kamp in Loon op 
Zand geweest en dit jaar wil ik ook weer mee.  

 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is  
Bas van de Broek. 
 
 

 

 

Hoi allemaal, ik ben Mirre van Wensen. Ik ben bijna 11 jaar en 
ik ben een A-pupil 2e jaars.  
Ik zit ruim 3 jaar op deze vereniging.  
Ik doe mee aan alle clubkampioenschappen, behalve de 
crossjes, dat vind ik niet zo leuk. Van alle onderdelen vind ik 
verspringen het leukst.  
Ik ga iedere week graag naar de training. Elsa en Daphne zijn 
ook hele leuke trainers! 

 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is  
Mart Meijer! 
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JAARVERSLAGEN 

 
 
 
Hallo beste Groene Ster atleten, via deze weg wil ik iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar wensen. 
Dat 2013 maar een sportief en gelukkig  jaar mag worden met voor iedereen de uitdaging die hij of zij aan wil gaan 
en deze tot een goed eind kan volbrengen. 
Ik  ben André van Hooijdonk,  44 jaar en ik woon nu ruim 2 jaar in Etten-Leur met mijn vrouw en 2 dochters. 
Bij Groene Ster heb ik een aantal mensen leren kennen die echt voor de vereniging staan, wat eigenlijk uniek is dat 
ze er zoveel liefde en zaligheid inleggen dat je het vanzelfsprekend vindt dat het zo is. Maar dat is het zeker niet! 
De trainers wil ik dan ook een keer  in het zonnetje zetten en bedanken voor de vele trouwe uurtjes, dagen, weken, 
maanden, jaren trouwe dienst bij dit top clubje. 
Zelf ben ik een duurloper en ben ik weer bezig met het volgende schema om op 7 April de marathon van Parijs te 
gaan lopen. Hier doen zo’n 40.000 deelnemers aan mee. Dat is weer een gigantische kik om hier aan de start te 
staan. Net als 21 oktober 2012 in Amsterdam vertrekken vanuit het Olympisch stadion en 15 April 2012 vertrekken 
vanaf de Coolsingel in Rotterdam. Kippenvel momenten! De reeks met van die geweldige momenten wordt steeds 
langer. 
Dan zijn er binnen Groene Ster nog wat mensen actief bezig met de ROPARUN en daar mag ik mezelf ook tot 
rekenen. Wij proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen met kanker, om op deze manier “leven toe 
te kunnen voegen aan de dagen, waar geen dagen meer aan het leven kunnen worden toegevoegd”. Dat doen wij 
met veel overtuiging en doorzettingsvermogen. Jullie gaan zeker nog van ons horen en dan hoop ik dat we kunnen 
rekenen op de vrijgevigheid van de atleten binnen Groene Ster. 
Team  Moerdijkrunners heeft een site met de verdere uitleg van wat onze agenda is en waar we het allemaal voor 
doen. Ook kun je meer informatie inwinnen op de site van de ROPARUN zelf. En nogmaals het gaat hierom het 
inzamelen van geld wat ZEER goed besteed wordt! 
 
Een loopgroet en tot ziens, 
André van Hooijdonk 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is Ronald van der Stroom 
 

 
 
 
Naam: Jan Zandbergen 
Leeftijd: 17 jaar 
Lid sinds: 2002 
Categorie: A junioren 
Favoriete onderdeel: verspringen 
 
Toen ik in groep drie zat ben ik op atletiek gegaan, ik was toen een jaar of zes / zeven oud. Hoe ik er nu precies op 
ben gekomen om op atletiek te gaan weet ik al niet meer, maar ik heb er in ieder geval geen spijt van gehad.                   
De trainingen zijn altijd erg leuk en het is natuurlijk fijn om in conditie te blijven.   
Op school merk je dat ook wel, want als we bij LO (lichamelijke opvoeding, ook wel gym genoemd) bijvoorbeeld 
gaan hardlopen, dan behoor ik tot de beste van de klas. Terwijl ik op de trainingen of bij wedstrijden eigenlijk 
helemaal niet zo heel sterk ben. 
Verspringen is mijn favoriete onderdeel, of ik er ook echt enorm goed in ben weet ik niet, maar dat vind ik ook niet 
zo belangrijk. Zo lang ik er maar plezier in heb en graag naar de trainingen ga. Ik train altijd op vrijdagavond van 
21:00 tot 22:30. Dit zou voor mij op een andere avond beter uitkomen, omdat ik op vrijdag ook vaak met vrienden 
uitga in Breda. Toch wil ik ook in conditie blijven dus probeer ik het af te wisselen. Sowieso is trainen natuurlijk veel 
gezonder dan in een café rondhangen! 
  
De volgende die een stukje mag schrijven is Niels Ooijen 
 
 

 
Graag voor februari de jaarverslagen van de commissies inleveren bij de secretaris.  
Dank je wel voor je medewerking! 
 
Angela Rindt 
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VAN HET TRAINERSFRONT 

JUBILEUM 

 
Nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe ronde en hopelijk nieuwe records! 
Iedereen die ik nog niet heb gesproken alsnog een goed, gezond en zeker sportief  2013 toegewenst! 
Want of je het nu wilt of niet de jaren vliegen door. Ik herinner me nog het jaar 1963. Een geweldig jaar waarin ik 
10 werd. Mijn eerste kroonjaar want dubbele cijfers, wat geweldig! Nu voor het gevoel, even later, weer een 
kroonjaar, nog steeds dubbele cijfers, maar al enige tijd toch niet meer zo geweldig .   
Hoewel, elk nieuw seizoen heeft zijn charme en moeten we zien als een uitdaging, zeg ik altijd maar. Dat betekent 
dat het lopen van mezelf niet meer zo snel gaat als een aantal jaartjes terug, maar als ik dan zie hoe de jongere 
atleetjes nu over de baan gaan is dat toch ook wel weer fantastisch. Ook daarvan kun je genieten.  
Zonder wetenschappelijk  onderzoek moet me wel van het hart dat ik als docent lichamelijke oefening aan het 
Wellant college in Dordrecht merk dat het conditionele aspect van de jeugd in het algemeen beduidend minder 
wordt. Toen ik in de zeventiger jaren begon  met lesgeven in Rotterdam viel het me niet op dat in de stad een van 
de aspecten van conditie (snelheid, lenigheid, kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen) minder waren dan in 
Brabant. Waardoor het in de tussengelegen tijd is gekomen weet ik niet, maar inmiddels is de oefenstof die ik 
aanbied aan de jeugd te Dordrecht van dezelfde leeftijd vaak te zwaar om nog te laten doen. Ringen zwaaien is 
soms niet meer mogelijk, omdat ze hun lichaamsgewicht niet meer kunnen houden, een koprol kunnen ze niet 
meer, omdat ze dan duizelig worden, de uitslag van de coopertest ten opzichte van het gemiddelde ligt ver 
beneden de te behalen afstand voor de betreffende leeftijd. Het werpen en vangen van een bal is vaak onhandig 
en stuntelig te noemen. Dan heb ik het dus over middelbare school leerlingen van 12-13 jaar. Het baart mij zorgen. 
Daar komt bij, dat ook het willen is kunnen, bij deze kinderen nihil geworden is, want het hoeft ook allemaal niet 
meer. Waarom zou ik me druk maken om het te proberen? Als ik val dan… ik word er moe van…. wat brengt het 
me op?..... is dat leuk dan?.. zijn zo van die uitspaken voordat ze het überhaupt een keer hebben gedaan of  
geprobeerd! 
Computer, iPhone, iPad, Nintendo enz. enz. het zal er allemaal een beetje aan bijdragen dat het lichamelijke 
vermogen bij onze jeugd  minder wordt. Met de auto naar school i.p.v. te voet. Buiten spelen ook als het wat 
regent. Het zal er allemaal wat toe bijdragen. Als hiervan het gevolg wordt dat onze zorgverzekering straks 
onbetaalbaar wordt is dit toch wel iets om over na te denken. Maar liever nog bedenk dat voor het zover is dat je 
altijd beter kunt voorkomen dan dat je moet genezen. Ook de regering weet dit wel, echter wordt op het gebied van 
sport en spel toch de subsidiekraan dichter gedraaid. 
Beroepsmatig maar ook als hoofdtrainer wil ik onze ouders van jeugdleden er op wijzen hoe belangrijk het is voor 
hun kinderen dat ze aan lichamelijke oefeningen (sport) doen. Alleen de les op school volgen  is duidelijk te weinig.  
En omdat ook daar, de meeste docenten hebben helaas voor dit vak niet de nodige opleiding gekregen, de 
oefenstof vaak te eenduidig is. Een sport als atletiek is dan erg mooi, vanwege de veelzijdigheid van werpen, 
springen en lopen, die wij als trainers in de oefenstof kunnen aanbrengen. Ook het meedoen aan een enkele 
wedstrijd is erg goed, hierdoor weten ze waarvoor ze het doen,  namelijk aantoonbaar,  zelf beter worden. Daarbij 
komt dat ze dan weer bezig zijn en werkt het dus dubbel. Gelukkig zie ik de laatste tijd weer steeds meer ouders 
meegaan naar diverse wedstrijden. Dit is voor de kinderen altijd een stimulans. Zo hoort het ook!! De trainers doen 
hun best om leuke attractieve trainingen in elkaar te zetten. Hierbij wordt met leeftijdgenootjes op een fijne manier 
sport bedreven. Zo hoor je niet snel dat iets niet gewild wordt, te zwaar is of te moeilijk wordt gevonden. Presteren 
is echt nog steeds geen vies woord. Het betekent niets anders dan: het meer en beter mens worden dan dat 
feitelijk van je verwacht zou kunnen worden. Er tegenaan gaan om dat wat nog niet beheerst wordt te leren, om 
tegenslag te overwinnen en eventueel met anderen het genot van deze overwinning te vieren. 
Voor een ieder op eigen niveau, zowel voor de beteren, als wel voor de wat minder getalenteerde atleten.                    
Met daarvoor,  voor allen de gepaste waardering. 
Weer heel erg veel succes iedereen met de wedstrijden het aankomend seizoen, maar bovenal heel veel plezier bij 
de trainingen zowel binnen als buiten.  
 
Bert Tielen 
    De volgende die een stukje mag schrijven is Jeannie Tielen 
 

Jan en Anneke Franken vierden op 5 januari hun gouden huwelijksfeest. Wij hebben die dag volop 
genoten en er waren ditmaal geen obstakels vanwege het weer, zoals die er volop waren op 5 
januari 1963 met het barre winterweer. Er was van alle kanten veel belangstelling, zoals ook van 
onze atletiek vereniging, vertegenwoordigd door enkele bestuursleden. Niet alleen bij de 
loperstraining, maar nu ook op de receptie was het “oude trio” weer samen. Wij willen iedereen 
bedanken voor de attenties en aanwezigheid!  
 
Jan en Anneke  
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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

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

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!

Leverancier aan
hovenier & particulier

Voor de sfeer rondom uw woning

Bezoekadres:
Achterdijk 3
4761 RB Zevenbergen
Telefoon: 0168-712596
www.tuinenterraszevenbergen.nl
info@tuinenterraszevenbergen.nl

M. Heeren: 06-54985679



 

BC-PUPILLEN OP BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN CROSS 
 
Op zondag 16 december 2012 werden in Waalwijk ACW’66 de Brabantse Kampioenschappen Cross gehouden. 
Deze kanjers van een BC-pupillen deden er mee: 
 
Jongens C-pupillen: Jelle François, Colin Meijers en Bas Noordermeer. 
Jongens B-pupillen: Jesper van Dam, Lucas van den Berg, Koen van Leent en Nigel Groen. 
Meisjes mini-pupil: Luna François. 
 
Al deze categorieën moesten een afstand van 700m afleggen.  

 
 
Uitslagen: 
Mini-pupillen:  
4e Luna François - 5:38min. 
 
C-pupillen: 
5e Jelle François - 4:01min. 
11e Bas Noordermeer - 5:01min. 
14e Colin Meijers - 5:52min.  
 
B-pupillen: 
2e Nigel Groen - 3:34min. 
10e Koen van Leent - 3:51min. 
23e Lucas van den Berg - 4:46min. 
27e Jesper van Dam - 5:01min. 
 
Jullie hebben allemaal jullie uiterste best gedaan, ik ben 
harstikke trots op jullie hoor!  
Papa’s en mama’s bedankt, zonder jullie kunnen deze 
bikkels niet meedoen!  
 
Voor de uitslagen:  
www.uitslagen.nl > LIDO Cross 16 dec 2012. 
 
Sportieve groet, 
Angela van Haaften  
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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



 

WANDELAGENDA 
 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
20 januari 50 Langeweg 14 Martine 
27 januari 21 Klundertseweg 10 Arie 
03 februari 33 Klundert 12 Lia 
10 februari 

 
autotocht 

 
Joop/Arie 

17 februari 34 Pootweg 12 Joop/Arie 
24 februari 35 Groene Woud 12 Martine 
03 maart 

 
autotocht 

 
Joop/Arie 

10 maart 32 Bloemendaal 12 Joop/Arie 
17 maart 37 Moye Keene 12 Martine 
24 maart 39 Molenweg 12 Joop/Arie 

 
 

    DINSDAGAVOND GEEN TOCHTEN I.V.M. DE WINTER 
   

 
UITTOCHTEN 

 zondag 3 februari Snerttocht, wandelclub Walking Activities 

 
De Schakel, Kerkstraat 104, Gilze 

 
20, 12 en 6,5 km start: 9.30-13.00 

  zaterdag 23 februari Zuurkooltocht, st wandelsport Dordecht e.o. 

 
kantine kv sporting Delta, Gravensingel, 118 Dordrecht 

 
35 km start: 9.00-10.00 

 
25 km start: 9.00-11.00 

 
15 km start: 9.00-12.00 

 
10 km start: 9.00-13.00 

 
5 km   start: 9.00-14.00 

  zaterdag 9 maart Rondje Halderberge, AVO '83 afdeling Wandelen 

 
sportpark Albano, Albanoweg 5, Oudenbosch 

 
40 en 25 km start: 8.00-10.00 

 
15 en 10 km start: 9.00-12.00 

  zaterdag 30 maart Paastocht, wsv De Arend, Hoogerheide 

 
café zaal Boulevard, Raadhuisstraat 119, Hoogerheide 

 
40 en 25 km start: 8.00-10.00 

 
17 km start:           8.00-12.00 

 
10 km start:           8.00-14.00 
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VERJAARDAGEN 
 
 

 
JANUARI 

  
FEBRUARI 

1 Ron Broere 
 

1 Tijs Vermeulen 
2 Rob Langeweg 

 
1 Joris Groeneveld 

2 Miriam van de Wiel 
 

1 Sanne Koetsier 
3 Davey van der List 

 
1 Kim van den Berg 

3 Bert Tielen 
 

3 Lente van Wensen 
4 Jolanda Hollemans 

 
5 Noortje van Dam 

4 Elske Lobensteijn 
 

5 Gert-Jan van der Lugt 
7 Laurena Laros 

 
7 Yara Lousberg 

8 Jos Verdaasdonk 
 

8 Henk Kanters 
9 Shem van Oers 

 
8 Miriam Nelemans 

10 Wim François 
 

8 Mirre van Wensen 
10 Rein Becht 

 
10 Furkan Satir 

11 Agnes Kraaijeveld 
 

11 Dennis François 
12 Henk van Alphen 

 
11 Marco de Jong 

13 Tiny Vos 
 

12 Tom Kruijt 
14 Niels Ooijen 

 
12 Nico van Tunen 

14 Colette van der Burgt 
 

13 Albert de Vos 
18 Niels Lousberg 

 
13 Wout Farla 

19 Kitty Thiele 
 

14 Ingrid Groffen 
19 Julian Elean 

 
15 Anouk van Dis 

20 Fre Borggreve 
 

15 An van Slobbe - de Jong 
22 Lia Broeders 

 
15 Maurice van de Noort 

23 Marjolein de Vos 
 

18 Mark de Peijper 
23 Kyra Ligtvoet 

 
20 Lisa van de Noort 

28 Ilse Stam 
 

21 Juul Ardon 
28 Simone Timmers 

 
22 Nigel Groen 

29 Edwin Otten 
 

22 Nicky van Rijswijk 

   
22 Ineke Heikes 

   
23 Joost Surewaard 

   
23 Ton Kapitein 

   
23 Jan Surewaard 

   
24 Simone Kapitein 

   
25 Annelies Biemans 

 

  
26 Eric Wetzels 

   
26 Liesbeth van Oers 

   
27 Klaas Smit 

   
27 Lennart Surewaard 

   
28 Ricardo Buinsters 
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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.

Z e t  a l l e s  o p  a l l e s
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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




	De Algemene Leden Vergadering zal worden gehouden op MAANDAG 11 MAART
	JAAAAAH, WE HEBBEN EEN NIEUWE SECRETARIS!

