
KNIPSELS
HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK VERENIGING GROENE STER



adres
Gildelaan 11  4761 BA Zevenbergen

telefoon
0168  32 50 50

e-mail
info@notariskantoorzevenbergen.nl

info
www.notariskantoorzevenbergen.nl

met zorg geregeld

AL 10 JAAR Dé HARDLOOPSPECIALIST
van WEST-BRABANT en de DRECHTSTEDEN

10% KORTING VOOR LEDEN VAN AV GROENE STER

loperscompany dordrecht

#lcdordt

Korte Parallelweg 169, 3311 JN Dordrecht
tel. 078-6356835

dordrecht@loperscompany.nl    www.loperscompany.nl



 
INHOUDSOPGAVE FEBRUARI 2013 

 
01  Inhoudsopgave 
02  Informatieblad 
03-04  Van de voorzitter  /  Van de redactie  /  Bedankt 
04  Clubkleding  /  Wedstrijd- & evenementenkalender  /  Wandelvreugde 
05  Algemene Leden Vergadering  
07  Kantine medewerker  /  Ledenlijst nader bekeken   
08  Jurycursus   
09  De beloning (en wat voor één!) 
11  Trainingskamp ABC-pupillen en CD-junioren 
12  Instructie verkeersregelaars  /  Het wandelschoentje   
13-16  Bikkels op de 4e ARWB cross   
16  Geboren 
17  Wandelagenda 
19  Van het trainersfront  /  Mutaties 
20  Vriendjestraining bij de BC-pupillen 
21-23  Facebook 
24   Verjaardagen 
25-28  Jurynieuwsbrief 
28  Kleurplaat 

 
 

1 



 2  

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. 

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 

VAN DE REDACTIE 

BEDANKT 

 
Alweer een maand voorbij en weer tijd voor een stukje. 
De inspiratie is even ver te zoeken dus dit wordt een kort stukje. 
 
De maand januari is voor allerlei activiteiten per definitie een rustige periode dus daar 
valt niet zoveel over te vertellen. Als bestuur is dit altijd weer een drukke periode, want 
de financiële administratie over 2012 moet afgerond worden, jaarverslagen moeten 
geschreven worden en we zijn natuurlijk druk bezig met de voorbereiding van de ALV.  
 

De penningmeester is druk doende de laatste financiële gegevens te verwerken zodat de kascommissie 
er naar kan kijken en er afstemming kan plaatsvinden met de Stichting.  
De secretaris is druk doende haar laatste jaarverslag op te stellen en we denken er over na wie we 
tijdens de ALV in het zonnetje zetten. Al met al hoeven we ons als bestuur niet te vervelen.  
Het enige zorgpuntje is natuurlijk de openstaande vacatures die we binnen het bestuur hebben. 
 
Op de baan was het de afgelopen periode iets minder druk en dat had natuurlijk alles te maken met de 
sneeuw en allerlei andere nattigheid en kou, hopelijk gaat dat snel veranderen. 
Ik wil nog wel even mijn waardering uitspreken voor onze onderhoudsmannen die er weer een hele klus 
aan hadden om een deel van de baan sneeuw- en ijsvrij te houden! 
 
De maand februari staat dus grotendeels in het teken van voorbereiden.   
De loperscommissie is bezig met de voorbereiding voor de nieuwe opstapgroep die op 19 maart weer 
van start gaat. Het WOC is bezig met de voorbereiding van het nieuwe wedstrijdseizoen en onze JUCO 
is bezig met het organiseren van de jurycursussen (bij voldoende inschrijvingen, dus geef je nog snel op 
als je interesse hebt).  
De commissie nevenactiviteiten gaat in samenwerking met de jeugdcommissie weer allerlei leuke 
activiteiten bedenken en uitwerken en de onderhoudsploeg is lekker bezig met allerlei klusjes om al het 
materiaal en de baan weer in optimale conditie te brengen voor het nieuwe seizoen. 
   
Al met al gaan we weer een druk seizoen tegemoet! 
  
Dorien van Someren  
 
 

In verband met mijn nieuwe werktijden zal de deadline voor het aanleveren van kopij voortaan op 
zondag zijn in plaats van maandag.  
De kopij voor de volgende Knipsels kan dus uiterlijk zondag 3 maart worden aangeleverd. 
 
Hester Alofsen 
 
 

Beste wandelaars, vrijwilligers, bestuur en commissie, 
 
Graag wil ik via deze weg iedereen bedanken voor de vele kaarten en het medeleven. 
Het heeft mij echt goed gedaan dat er zo veel wandelaars te zien waren bij de crematie van mijn geliefde 
echtgenoot Geert. Het bloemstuk met lint namens de Wandel en A.V. Groene Ster was echt schitterend. 
Het in memoriam in het clubblad december was heel mooi, de woorden die gebruikt zijn was echt zoals 
hij was en velen hem hebben gekend. Ik heb inmiddels het clubblad en het originele in memoriam  
mogen ontvangen. Het heeft mij zeker  geholpen bij het verwerken van het verlies van Geert. 
 
Nogmaals allen bedankt, Ida Leijs. 
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CLUBKLEDING 

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

WANDELVREUGDE 

 
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. 
 
  
 
 

 

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

Datum  Evenement Categorie Locatie 
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 
30-04-2013  7-kamp Koninginnedag Vanaf 15 jaar De Knip - Zevenbergen 

 
 

Het is mijn beurt om een stukje te schrijven, maar er valt niet zo veel te melden als de wandelvereniging 
op een laag pitje staat. De dinsdagavond training begint weer op 2 april, de uittochten gaan natuurlijk wel 
gewoon door. We hopen dat iemand zich geroepen voelt om onze wandelcommissie te komen helpen. 
Meer heb ik niet te melden. 
 
Groeten van Joop Barel 
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
 
 
 
 
 

Aan alle leden/ouders van leden,    
 

 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van AV Groene Ster zal worden gehouden op  
Maandag 11 maart 2013, aanvang 20.00 uur in de kantine van sportpark De Knip te Zevenbergen. 
 
  AGENDA 
 

1. Opening  

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 2012 

4. Jaarverslag secretariaat 2012 

5. Jaarverslag penningmeester 2012 

6. Verslag kascommissie 

7. Vaststelling kascommissie 2013 

8. Bestuursverkiezing; er zijn vacatures 

9. In stemming brengen:  a. Contributie 2013 
 

PAUZE 

10. Crisis en hoe daar op in te spelen 

11. Huldiging 

12. Begroting 2013 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

n.b. punt 8 aftredend en niet herkiesbaar:   Ryan Smits en Angela Rindt 
Wil jij ook meepraten en beslissen, kom dan het bestuur versterken (kandidaten kunnen gesteund door 
minstens 5 stemgerechtigden zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur).  
 
Namens het bestuur van AV Groene Ster 
 
Angela Rindt-Wevers 
Secretaris 
 
P.S.; de stukken voor deze vergadering zijn op te vragen bij de secretaris@avgroenester.nl 
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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



 

KANTINE MEDEWERKER 

LEDENLIJST NADER BEKEKEN 

 
Het zomerseizoen komt er weer aan en dan zal het natuurlijk weer drukker worden op de baan.                       
Ook de jeugd gaat weer buiten trainen. Na de training is het gezellig om even na te kletsen in de kantine 
onder het genot van een drankje, samen een spelletje te doen, een wedstrijd samen kijken live of op tv 
of wat boekjes te lezen. Dit kan allemaal tot de mogelijkheden behoren indien er genoeg vrijwilligers zijn 
om de kantine te bemannen. Daarom zijn we op zoek naar deze vrijwilligers die het huidige team komen 
versterken. Je wordt wegwijs gemaakt in kantine en keuken en je kunt je voorkeursdagen opgeven. 
Daarna maken we een rooster voor een bepaalde periode. Onderling ruilen kan natuurlijk ook altijd. 
 
Voor de lopers zou het ook fijn zijn als er op de dinsdag en donderdag mensen zijn die de kantine 
kunnen bemannen. We zijn nu niet alle avonden open, omdat we te weinig mensen hebben.                           
Een kantinedienst doe je ook altijd minimaal met z’n tweeën. Dit is voor de gezelligheid, maar ook voor 
de veiligheid.  
 
Wil je na je eigen training kantinedienst draaien, zit je toch te wachten op bijvoorbeeld je kind dat aan het 
trainen is of droom je er altijd al van om een cafeetje te hebben? Dan is dit je kans! 
 
Geef je dan nu op bij Dorien of Angela, telefoon: 404934 of 328306. 
Zo mis je ook niks van de gezelligheid en de sappige verhalen in onze kantine! 
 
Dorien en Angela 
 

Anet van Hooydonk verzorgt al jaren de ledenadministratie binnen onze vereniging. Samen met haar 
man Ferdinand, hij is lid van Achilles en springt ook regelmatig bij als het om elektronische 
tijdwaarneming bij wedstrijden gaat, gaat ze er weer even goed voor zitten zodra er nieuwe 
contributiebedragen ingevoerd moeten worden.  
Regelmatig stuurt Anet een nieuwe ledenlijst naar het bestuur en de trainers. Deze lijst wordt voor 
allerlei doeleinden gebruikt, maar ik heb hem nu ook eens bekeken om een beeld te krijgen van de 
geografische spreiding van onze leden. 
 
In elke plaats en zelfs in de allerkleinste dorpjes zit wel een voetbalvereniging. Tennisverenigingen kom 
je ook in veel plaatsen tegen. Maar bij atletiekverenigingen is dat toch heel anders. Meestal is er maar 
eentje binnen één gemeente te vinden.  Niet zo gek als je bedenkt wat de kosten zijn van een goede 
basisvoorziening voor een atletiekvereniging. Er zijn ook heel wat gemeenten in Nederland waar geen 
atletiekvereniging is, een voorbeeld hiervan is onze buurgemeente Drimmelen. Binnen de gemeente 
Moerdijk zijn zelfs 2 atletiekverenigingen actief, AVS ’90 in Standdaarbuiten en AV Groene Ster in 
Zevenbergen. 
Het kan voor ons heel nuttig zijn om te weten waar onze leden vandaan komen, want waar moet je 
bijvoorbeeld bij ledenwerfacties actief zijn, moet je je beperken tot Zevenbergen, de gemeente Moerdijk 
of moet je ook in plaatsen rondom Moerdijk actief zijn? 
Van de 435 namen die op de ledenlijst staan, komt 25% van buiten Zevenbergen, en daar komt 40% van 
buiten de gemeente Moerdijk (10% van het totaal) en daarvan is weer 20% niet woonachtig in                    
Noord-Brabant (2% van het totaal). 
Van de pupillen komt 1/3 (33,75%) niet uit Zevenbergen en bij de junioren is het percentage met 27% 
ook best aan de hoge kant. Blijkbaar hoeft de afstand ook voor kinderen geen belemmering te zijn om lid 
te worden van onze vereniging. Toch maar eens proberen te achterhalen welke weekkrantjes/bladen er 
in Terheijden, Wagenberg, Made, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe worden verspreid en hoe we daar 
kopij aan moeten leveren, zodat we een volgende keer ook een wedstrijdverslag of ledenwerfactie in 
deze krantjes kunnen plaatsen.  
 
Ryan Smits 
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JURYCURSUS 

 
De Atletiekunie organiseert al vele jaren een groot scala aan 
opleidingsactiviteiten voor juryleden (opleidingen, 
bijscholingen en kaderdagen). Al deze activiteiten zijn gericht 
op het (nog verder) verhogen van de kwaliteit van de 
juryleden, die nodig zijn om de jurering bij de verschillende 
wedstrijdonderdelen in goede banen te leiden.  

 
Bij AV Groene Ster wordt dit jaar de volgende cursus gegeven;  Jurylid Algemeen. 

De cursusstof omvat de taken van een jurylid, organisatie van de Atletiekunie, de onderdelen lopen, 
springen en werpen, in de praktijk. Vanaf heden is de cursus in verkorte, maar meer praktijkgerichte 
vorm te volgen. De nieuwe opzet van de cursus bestaat uit vier dagdelen (wat betekent twee zaterdagen 
of vier avonden). 80% van de cursus wordt in de praktijk uitgevoerd. De diverse onderwerpen binnen het 
jureren worden dan ook op de atletiekbaan of in een indoorhal behandeld. Van de cursisten wordt 
verwacht dat ze voor aanvang van de cursus de lesstof, Reglementenkennis Jurylid Algemeen, tot zich 
hebben genomen. Dit is noodzakelijk om de cursus goed te kunnen volgen. Aan het einde van het vierde 
dagdeel wordt de cursus met een theorie-examen afgesloten. Deelname vanaf het jaar dat het lid 16 jaar 
wordt. 

Wanneer;  13 en 27 april. (2 zaterdagen van 10.00uur tot 15.00 uur) 
Locatie;  Sportpark de Knip,  De Knip 1, Zevenbergen 
De cursus gaat door bij minimaal 8 kandidaten. 
 
 

Bij DJA te Zundert wordt dit jaar de volgende cursus gegeven; Scheidsrechter. 

De scheidsrechter maakt deel uit van de wedstrijdofficials van een wedstrijd. Naast controle en 
instructies vooraf is de belangrijkste taak: toezien op het correct naleven van de regels en het nemen 
van beslissingen, alsmede het omgaan met deze beslissingen. Kennis en vaardigheden liggen op het 
gebied van reglementskennis en interpretatie op het gebied van communicatie. De cursus bestaat uit 5 
bijeenkomsten van ruim 2,5 uur. Daarnaast zal enige uren besteed moeten worden aan voorbereidingen 
en zelfstudie. De cursus wordt tijdens een zesde dagdeel afgesloten met een examen. Voorafgaand aan 
deze cursus moeten eerst de cursus 60 (jurylid algemeen) zijn voltooid. 

Wanneer;  op 5, 12, 19 en 26 maart en op 2 en 9 april 
Locatie;  DJA, Sportpark 'de Akkermolen', Akkermolenweg Zundert, 
De cursus gaat door bij minimaal 8 kandidaten. 
 
 

Inschrijven kan via; www.atletiekunie.nl (onder jurycursus) 
 
Mvrgr, 
Ria Buinsters  
Juco AV Groene Ster 
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DE BELONING (EN WAT VOOR ÉÉN!) 

 
Dinsdagavond, dé avond van de recreantentraining. Net voor 8 uur pak ik mijn binnenschoenen en loop 
via de Zandplaat en Rollaaf naar de Droge Mark. In de wintermaanden trainen we in deze gymzaal,               
die in 1967 werd geopend en waar in de beginjaren het ketelhuis voor de stadsverwarming van de wijk 
Torenveld te vinden was.   
Het zaaltje is eigenlijk veel te klein. Een klas van de basisschool de Toren kan er nog net in, maar als wij 
met meer dan 10 volwassenen zijn, wordt het toch wat krap. En aangezien er bijna 20 recreanten op de 
ledenlijst staan, is het vaak improviseren geblazen voor de train(st)er.  
Het is een gevarieerde groep, op papier meer vrouwen dan mannen, in leeftijd uiteenlopend van 34 t/m 
64 jaar. Er zijn er die als pupilletje zijn begonnen en nu zijn doorgestroomd naar de recreanten. Er zijn er 
ook die als recreant zijn begonnen en nu ook actief zijn bij de lopersgroep. En er zijn er die naast 
recreant ook actief zijn tijdens wedstrijden bij de masters. Maar één ding hebben we wel gemeen, we 
willen allemaal lekker bezig zijn met sporten, maar het moet wel in een ontspannen sfeertje 
We nemen overal royaal de tijd voor. Eerst op ons gemakkie even bijkletsen in de kleedkamer, dan nog 
even een balletje in de basket zien te krijgen en zo rond kwart over 8 is iedereen wel zover dat de 
training kan beginnen. 
Frits Verhoeven is de trainer van de recreanten, maar door omstandigheden krijgen we de laatste 
maanden training van Angela van Haaften. Angela gaat wat voorzichtiger om met haar recreanten,                  
dan dat Frits dat doet. We zweten nog steeds en hebben nog steeds veel lol tijdens de trainingen,                
maar opdrukken, knipmesjes en buikspieren behoren de laatste tijd niet tot het vaste warming-up-ritueel 
dat we gewend waren bij Frits. We worden wel afgeknepen, maar dan op een andere manier. 
Wat er niet is veranderd, is dat we nog steeds bloedfanatiek zijn als er wedstrijdjes worden gehouden, 
iedereen wil winnen. We gaan er keihard tegenaan. Menigeen heeft na afloop van de training dan ook 
blauwe plekken van een botsing met een tegenstander. Ook wordt er steevast geprobeerd om de 
regeltjes lekker ruim te interpreteren, sjoemelen met de startlijn, net iets te vroeg vertrekken bij de 
wissels van een estafette, meer dan 1 houten blok tegelijk meenemen, kaarten onder de mat vegen,                 
4 ipv 5 rondjes rond een pylon maken. Echt alles wordt gedaan om maar te kunnen winnen.                           
Noem het vals spelen, maar het hoort er gewoon een beetje bij. En wat is de beloning voor de 
verliezende partij: “schrijf een stukje in de Knipsels”. Dus….. 
En na zo’n fanatiek avondje sporten is het natuurlijk tijd voor een bakje koffie met…. Na de buitentraining 
duiken we natuurlijk even de kantine in, maar na de zaaltraining wordt er in de kleedkamer even 
nagekletst en uitgezweten onder het genot van koffie of thee die bij toerbeurt door één van de 
recreanten wordt verzorgd. Gelijk even regelen wie volgende week voor de catering zorgt en dan zit de 
trainingsavond er pas echt op. 
 
Ryan Smits 
  
 
 
 
 

 

 
Kwartetspel 
 
 
 
 

 
                  
Het winnende team  (Team Blauw) 
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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



 
TRAININGSKAMP ABC-PUPILLEN EN CD-JUNIOREN 

 
Hallo ABC-pupillen en CD-junioren (en ouders natuurlijk), 
 
Het trainingskamp komt er weer aan!!!!   
Dat belooft in 2013 weer een spannend gebeuren te worden                                               
met heel veel activiteiten. Natuurlijk moet je daar weer bij zijn!  
De trainers gaan mee en een echte keukenploeg die er voor 
zorgt dat jullie niet omkomen van de honger.  
De stapelbedden staan gereed in de Kampeerboerderij            
"Land van Kleef" te Loon op Zand. 
 
Jullie zijn daar welkom op vrijdag 5 april 2013 tussen 18.30-19.00 uur 
op de kampeerboerderij.  
Op zondag 7 april, tussen 15.00 en 15.30 uur mogen jullie weer 
worden opgehaald! 
Niet eerder of later i.v.m. het programma en het ontbreken van 
begeleiding. Vóór en na die tijd nemen wij geen verantwoording. 
We rekenen op de ouders voor het vervoer naar en van het kamp.                   
Dit kan onderling goed geregeld worden. 
 
 
 
 
 
Hieronder volgen enkele bijzonderheden: 
  
Kampleider: Ruud Jacobs, Hazeldonksezandweg 31, Zevenbergen, 0168-329594 of 06-12142878. 
Kampadres: Kampeerboerderij "Land van Kleef", Land van Kleef 6, 5175 BT Loon op Zand, 0416-361272. 
Kampgeld: € 45,00 per deelnemer    
 
Bagagelijst    * Dekbed of slaapzak, kussen, pyjama, ondergoed. 
                                  * Onderlaken (verplicht) 

  * Handdoek en toiletartikelen 
  * Kleding: o.a. warme trui, regenjas, extra lange broek, warme jas. 
  * Voor koukleumen handschoenen en een muts. 
  * Sportschoenen, laarzen en sokken. 
  * Groot plat bord, mok en bestek.  
  * Spelletje(s), eventueel een leesboek. 
  * GEEN volle tas snoep maar een beetje snoep en wat chips mag best. 
  * Een uitstekend humeur!!! 
 
                Let op!  Het is handig alle spullen goed te merken! 

 
Een uitnodiging met daarbij het inschrijfformulier volgt binnenkort via de e-mail. 
 
Wij verzoeken u het kampgeld tesamen met het inschrijfformulier in te leveren bij  
Ruud Jacobs, Hazeldonksezandweg 31 te Zevenbergen, uiterlijk 16 maart 2013.  
Inschrijven via e-mail is niet mogelijk. 
 
Bij afmelding kan helaas geen restitutie worden gegeven i.v.m. reeds gemaakte kosten.  
Indien u nog vragen of ideeën heeft kunt u bij de kampleider, trainer of leden van het bestuur terecht. 
 
Namens de kampleiding en het bestuur,  
Angela Rindt (secretaris)  
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INSTRUCTIE VERKEERSREGELAARS  

HET WANDELSCHOENTJE 

 
Wanneer:   14 februari en 20 juni om 19.30 uur. 
Waar:   Moerdijkzaal van het gemeentehuis in  Zevenbergen 

Voor evenementen , zoals de Groene Ster Loop in 
september , is het nodig dat er verkeersregelaars worden 
ingezet om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer 
en de deelnemers te garanderen. De organisatie van het 
evenement dient te zorgen voor voldoende 
verkeersregelaars. De verkeersregelaars moeten minimaal 
16 jaar zijn en in het bezit zijn van een geldig 
aanstellingsbesluit en aanstellingspas.  

De politie is verantwoordelijk voor de instructie van verkeersregelaars. Meerdere malen per jaar zijn er 
instructieavonden, verspreid in het politiedistrict Bergen op Zoom. Het maakt niet uit op welke locatie de 
instructie wordt gevolgd. Vooraf inschrijven is niet nodig en de deelname is gratis. De deelnemers 
moeten een geldig legitimatiebewijs en een pasfoto meenemen (ook als vorig jaar een pasfoto is 
ingeleverd!). Na het volgen van de instructie ontvangen de deelnemers een gewaarmerkte 
instructieverklaring. De instructieverklaring is één jaar geldig. 

Commissie Groene Ster Loop 

 

 

Hallo allemaal! 
 
Toen ik een tijdje geleden nietsvermoedend “Knipsels” zat te lezen, zag ik tot mijn niet geringe verbazing 
mijn naam staan onder het stukje van Martine met daarmee de opdracht een “knipseltje” te fabrieken.               
Ik zal mijn best doen en kijken of dat wandelschoentje ook mij past! 
Samen met m’n man Frans ben ik nog niet zo lang lid van het wandelgebeuren, maar het bevalt ons 
prima, ondanks dat we nog niet eens zo veel zijn mee geweest. 
De voornaamste reden om lid te worden was het idee om de 4-daagse van Nijmegen te gaan lopen en 
dan moet je toch behoorlijk wat kilometertjes in de benen hebben zitten. Het leek ons dus een goed plan 
om bij Groene Ster te starten met trainen. Het trainen zal er wel bij inschieten, want door onverwachte 
(leuke) omstandigheden kunnen we die 4-daagse niet meewandelen. Wat ons niet zal weerhouden om 
de zondagtochten (indien mogelijk) mee te lopen! De paar keer dat we mee geweest zijn, is ons  heel 
goed bevallen! Heel gezellig met elkaar wandelend en kletsend door de polders en met de uittocht in 
Putte door de bossen, ook een heel mooie route! Het pad was af en toe wel wat glibberig, zo kon het dus 
gebeuren dat ik het wandelpad van zeer geringe afstand heb kunnen bekijken!!! Na deze hilarische 
snoekduik mijnerzijds, weer vrolijk (en gelukkig zonder ‘kleerscheuren’) weer verder gewandeld.                     
Het was een fijne en gezellige dag, voor herhaling vatbaar! Helaas is het daar nog niet van gekomen, 
want daarna zijn we niet meer mee geweest. Maar dat komt wel weer, we hebben er zin in! 
 
Het wandelschoentje geef ik graag door aan Erna Henkelman. 
 
Groetjes van Ineke Heikes 
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BIKKELS OP DE 4e ARWB CROSS 

 
Op zondag 20 januari, een dag met sneeuw en een gevoelstemperatuur van -10 graden, werd de 4e 
ARWB cross bij THOR Roosendaal georganiseerd! Maar liefst 10 mini- en BC-pupillen van AV Groene 
Ster stonden aan de start op deze koude zondag! 
 
Bij de mini-pupillen deden Merijn van den Berg,  Luna 
François en Julian Geelen mee.  Bij de C-pupillen Jelle 
François, Colin Meijers en Bas van den Broek en bij de                
B-pupillen deden Koen van Leent, Liam van Broekhoven, 
Lucas van den Berg en Jesper van Dam mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een ronde warmlopen en wat oefeningen (het was tenslotte behoorlijk koud!) mochten de B-pupillen 
al verzamelen bij de start. Nog een paar minuutjes te gaan.. de omroeper deed wat leuke oefeningen 
met alle kinderen. Liam, Koen, Lucas en Jesper waren er klaar voor! Vooral voor Koen van Leent was 
het een spannende dag. Jens van AV Sprint en Nigel van AV Groene Ster (de nummers 1 en 2 in het 
crossklassement) waren vandaag niet aanwezig, Koen staat zelf 4e in het klassement en Tim (AV Sprint) 
staat 3e, hij was wel aanwezig vandaag. Koen liet op de Brabantse Kampioenschappen Cross in 
Waalwijk zien dat hij Tim kon verslaan, dus daar ging hij voor! 
12:00uur, het startschot voor de B-pupillen viel, onze 4 groene sterren waren goed weg! 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesper van Dam en Lucas van den Berg liepen een mooie race, wat was het zwaar hè! Jesper van Dam 
finishte als 12e en Lucas van den Berg als 9e. Een hele mooie prestatie voor deze 2 jongens! Ook Liam 
van Broekhoven, die een hele mooie loophouding heeft (zie 2e foto) liep een mooie race en wist zich de 
laatste meters nog te versnellen. Hij eindigde als 5e.  
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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



 
Voor Koen was het erg spannend, hij had in het begin de koppositie, maar Tim bleef vlak achter hem en 
liep soms zelfs naast hem. Maar Koen gaf alles, en dan ook echt alles! Hij finishte als 1e!! (Tim volgde 2 
sec.  later!)  
 
Na de finish van de B-pupillen was het de beurt aan de C-pupillen en mini-pupillen, deze 2 categorieën 
liepen samen. Ook bij deze categorieën deed de omroeper wat leuke oefeningen met de pupillen aan de 
start, want het duurde nog een paar minuutjes. Om precies 12:15 uur viel dan ook het startschot voor de 
C-pupillen en mini’s.  
 
Voor Merijn en Julian (mini-pupillen) was het hun eerste cross, ze hadden meteen de zwaarste en 
koudste uitgekozen!  Merijn en Julian hielden het heel goed vol en Merijn was net iets sneller dan 
Julian, Merijn eindigde als 3e en Julian als 4e. Super gedaan jongens voor de eerste keer! 
 
Voor Jelle en Colin (C-pupillen) was dit alweer de 4e ARWB cross, Colin staat 8e en Jelle 2e in het 
crossklassement. Colin en Jelle lieten zich beiden van hun beste kant zien en Colin finishte als 8e en 
Jelle liep een podiumplek, hij finishte namelijk als 3e!!!  
 
Bas en Luna lieten zien dat ze echte bikkels waren op deze cross!  Luna moest een beetje huilen aan de 
start en Bas had erg last van buikpijn (hij was de dag erna ook ziek), maar Luna en Bas zette beiden 
door en hebben de cross helemaal uitgelopen! Bas eindigde als 9e in zijn categorie en Luna als 2e! 
Harstikke knap hoor!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog even alle uitslagen op een rijtje: 
 
Mini-pupillen jongens: Mini-pupillen meisjes: 
3e Merijn van den Berg 2e Luna François 
4e Julian Geelen 
 
B-pupillen jongens:  C-pupillen jongens: 
1e Koen van Leent  3e Jelle François 
5e Liam van Broekhoven 8e Colin Meijers 
9e Lucas van den Berg 9e Bas van den Broek 
12e Jesper van Dam 
 
Alle kinderen kregen een mooie medaille mee huis 
en Koen, Merijn, Luna & Jelle kregen nog een 2e 
medaille op de prijsuitreiking!  
 
Merijn, Julian, Luna, Koen, Liam, Lucas, Jesper, Jelle, Colin en Bas, wij trainsters zijn harstikke trots op 
jullie allemaal!!!!    Papa’s en mama’s, ook voor jullie was het een hele koude zondag,  bedankt! 
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GEBOREN 

Op naar de volgende en tevens laatste cross op zondag 17 februari in Etten-Leur.  Na deze cross zal de 
grote prijsuitreiking van het ARWB cross klassement plaatsvinden. Alle pupillen die minimaal 3 crossjes 
hebben meegelopen en bij de eerste 10 in hun categorie zijn geëindigd ontvangen een medaille! 
 
Foto’s van deze bikkels zijn te vinden op onze website; www.avgroenester.nl   
De uitslagen kunt u vinden op  www.thorcross.nl  
 
Sportieve groet, 
Angela van Haaften  
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WANDELAGENDA 

 
 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
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 
31 maart 

 
geen tocht, Pasen 

 
  

07 april 
 

autotocht 
 

Anneke 
14 april 38 Krukweg 12 Marcel 
21 april 47 Noordhoek 13 Martine 
28 april 55 Afgebrande hoef 15 Joop/Arie 

      
DINSDAGAVOND TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
02 april 7 Dikke dijk 5 Martine 
09 april 6 Industrieweg 5 Elly 
16 april 10 De Biggelaer 6 Martine 
24 april 13 De Kok 8 Elly 

 
 
UITTOCHTEN 
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 

  zondag 14 april Adriaan van Bergentocht, Etten_Leur 

 
activiteitencentrum Het Turfschip, Schipperstraat 2, Etten-Leur 

 
40 en 30 km start:           9.00-10.00 

 
20, 15, 10 en 6 km start: 9.00-14.00 

  zaterdag 27 april Lentetocht, W.I.K. Dongen 

 
kantine Atledo sportpark, Hertog Janstraat 41, Dongen 

 
50 km start:           7.00-8.00 

 
40 en 30 km start: 8.30-9.00 

 
20 km start:           8.00-10.00 
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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



 
VAN HET TRAINERSFRONT 

MUTATIES 

 
Als ik in een gesprek of tijdens een bijscholing van de atletiek vertel dat ik training geef aan de klatjes, 
dan kijken ze me allemaal vragend aan. Wat of wie zijn de klatjes? 
Hebt U zich weleens afgevraagd wie dat zijn en hoe we aan die naam komen? 
De kl. staat voor kleuter en atje is voor atleetje.  Klatje dus. Een groep kinderen van 4 tot 6 jaar.                    
Vanaf 6 jaar worden ze mini-pupil. In onze groep zitten kinderen van 4 tot 7 jaar. In het jaar dat ze zeven 
worden gaan ze naar de volgende groep. Wij zijn in West-Brabant, denk ik, de enige verenging die zo’n  
jonge groep heeft. De meesten beginnen bij zes jaar. 
 
De volgende vraag is dan ook altijd; “wat doe je met die kinderen, doe je echt atletiek met ze”? 
Het antwoord is ja en nee. Nee, ik doe geen kogel, discus of polsstok. Ja, ik doe voorbereidende  
atletische oefeningen voor  “als ze groot zijn”.   
Hierbij moet U denken aan b.v. over twee matten, over touwtjes of over een bergje zand springen.                    
Dit als voorbereiding op het verspringen. Diverse tikspelletjes, estafetteloopjes en reactiespelletjes voor 
de sprint. Spelletjes met een bal. Van tennisbal tot grote bal. Een voorloper op kogelstoten, discus of 
balwerpen waar we als pupil mee beginnen. 
 
U ziet wel in alles wat wij doen ligt een onderliggende gedachte (voor ons trainsters) aan atletiek.                   
Voor de kinderen zijn het gezellige en leuke spelletjes. Ik probeer hierin zoveel mogelijk variatie  te 
brengen om het aantrekkelijk te maken en te houden voor de kinderen. Maar zoals bij iedere sport 
komen andere vaardigheden ook aan bod.  
Als eerste het sociale aspect. Heel belangrijk. Het samen spelen, rekening houden met elkaar. Winnen 
of verliezen! Het samen spelen is soms wel erg moeilijk. Een vierjarige is nog erg egocentrisch ingesteld.                            
Dit in vergelijking met een zevenjarige. Als trainster moet je hier rekening mee houden. Elkaar helpen, 
ervaren dat de een al wel iets kan en de ander nog niet. Geeft niets, we zijn er om te leren.                             
Het win – verliesaspect. Voor een vierjarige maakt het niet veel uit of je nu één of tien keer getikt wordt 
in een spel. Ze rennen achter elkaar rondjes zonder aan een techniek te denken of tactisch zoals;                    
als ik nu de andere kant op loop kan ik meer kinderen tikken. Een zevenjarige probeert b.v. om niet 
getikt te worden.  
Het motorische aspect. De grove en de fijne motoriek wordt onder handen genomen. Wij doen aan 
touwzwaaien, wandrekklimmen, rollen en lopen. Voor de fijne motoriek het vangen en gooien van een 
bal, evenwichtsoefeningen. Oefeningen met andere materialen zoals hoepel, stok of touwtje. Dit gebeurt 
dus allemaal in één uurtje training. Het is goed dat we er niet elke minuut bij stilstaan maar gewoon 
lekker bezig zijn met de kinderen. Ik geniet zelf  van dit uurtje in de week en volgens mij de kinderen 
ook. De groep blijft vrijwel constant en de aanwas is best groot. Afgelopen oktober zijn er zo’n 15 
kinderen naar de volgende groep overgestapt. Wij zitten nu sinds dit jaar ook in de Borgh.                             
Makkelijk als je twee kinderen op atletiek hebt zitten. Aan materiaal is er niet zoveel maar we passen 
ons aan. Met wat improvisatie en een keer ruilen van zaal met b.v. de groep B-C pupillen  komen we een 
heel eind! 
 
Groetjes, Jeannie 
    De volgende die een stukje mag schrijven is Frank Valentijn 
 
 
 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Miriam Jacobs Lopers 
 

Yvonne Roovers Lopers 
Arjen Goedemondt Lopers 

 
Arianne van Dorst Recreanten 

Kawtar Hsaine Klatjes  
 

Elloisa Azoum C-junior 
Mohamed Hsaine C-junior 

 
Malik Azoum D-junior 

Paul Bezemer A-pupil 
 

Keltoum Azoum D-junior 
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VRIENDJESTRAINING BIJ DE BC-PUPILLEN 
 
Op vrijdag 18 januari 2013 werd er bij de BC-pupillen een vriendjestraining georganiseerd.  
Het was een gezellige, drukke training, want een hoop BC-pupillen hadden een vriendje of vriendinnetje 
meegenomen! 

 
De training begon eerst met een simpel tikspelletje, waarbij een hoop nieuwe vriendjes en vriendinnetjes 
tikkers mochten zijn. Na een aantal rondes met nieuwe tikkers was het tijd voor de grote hindernisbaan!  
 
De hindernisbaan bestond uit 5 banen, met oefeningen als over banken rennen, slingerdeslang tussen 
paaltjes door, over een kastdeel springen, door hoepels rennen en slootje springen. Een behoorlijke 
zware hindernisbaan voor deze pupillen!   
 
Eerst werd er 1 baan afgelegd, daarna 2 enz.  Na de hindernisbaan een aantal keer afgelegd te hebben 
werd het tijd voor een wedstrijdje. Jongens tegen de meiden! De meiden mochten als eerste starten, de 
tijd werd stopgezet als de laatste meid over de finish kwam. De meiden liepen een hele mooie race en 
de tijd was 2:21min. Toen was het de beurt aan de jongens (de jongens waren ook nog eens met meer 
personen) dus het zou een moeilijke race worden! Ondanks dat ze met meer jongens waren liepen ze 
toch sneller dan de meiden! Hun tijd was 2:17 min! Maar.. Anet, Marian en Angela hadden ook goed 
opgelet of er niet gesmokkeld werd….. en bij de jongens werden er pionnen en hoepels overgeslagen! 
De meiden hadden de hindernisbaan wel heel netjes uitgevoerd, dus de meiden kregen een punt voor 
de uitvoering en de jongens een punt voor de snelste tijd!  
 
Bedankt voor de gezellige training allemaal! 
 
Sportieve groeten, 
Angela van Haaften  
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FACEBOOK 

 
Mijn naam is Bas van den Broek. Ik ben 7 jaar en zit bij de                
C-pupillen. Ik vind juf Angela, juf Anet en juf Marian heel erg 
lief. Ik zit al bijna 2 jaar op atletiek. Toen ik net 2 weken lid was, 
mocht ik meelopen bij de opening van het nieuwe gebouw.                
Dat was wel heel spannend.   

 
Ik vind eigenlijk alles wel leuk om te 
doen. Bij de training ben ik heel goed 
met tikkertje. Bij wedstrijden kan ik best 
goed balgooien.  
Crossen vind ik niet zo heel leuk,                   
je wordt dan heel vies, maar ik doe wel mee. Zelfs als het sneeuwt, maar dat was wel heel koud en glad. 
Ik heb vandaag nieuwe spikes gekregen, misschien gaat het nu beter.   
De leukste wedstrijd vond ik de HIK, daar ga ik altijd aan meedoen. 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is Jayda de Deugd 
 
 

 

Hallo, ik ben Mart Meijer. Ik ben 
bijna elf jaar en nu een jaar lid 
van de atletiekvereniging.  
Ik zit bij de A-pupillen, 2e jaar. 
Aan alle wedstrijden doe ik mee, 
behalve de crossjes. 
Het hordenlopen vind ik het 
leukst, dus ik kijk er naar uit om 
weer buiten te gaan trainen. 
Binnen is ook leuk. 
Groetjes! 
 
 
De volgende die een stukje 
mag schrijven is  
 
Mike Verdaasdonk 
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Galgenweg 62     4761 KN  Zevenbergen     
06-57330399                  www.re-active.nl

Re-Active biedt u:
•  Fysiotherapie (ook aan huis) 
•  Arbeidsfysiotherapie
•  Sportfysiotherapie  
•  Medische Trainings Therapie 
•  Kinesiotaping
•  Rugscholing
•  Therapiezwemmen
•  Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie



 
 
 
 
Mijn naam is Ronald van der  Stroom en sinds 2003 lid van Groene Ster. Die beslissing om lid te worden 
is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Toen mijn werk serieuzere vormen aan begon te nemen, 
realiseerde ik mij dat mijn fysieke conditie er flink onder zou gaan leiden als ik er niets aan zou doen.              
En als ik dat zou laten gaan, dan zou ik waarschijnlijk niet de energie kunnen leveren die ik zou willen 
opbrengen voor mijn werk.  
Het eerste dilemma was geboren, want beiden kosten tijd. Ik ben begonnen met hardlopen toen 
Marianne en ik nog niet in Zevenbergen woonden, maar in Galder. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst 
ging hardlopen op de Strijbeekse heide; een van mijn lievelingsplekken. Ik dacht dat ik dood ging. Ik had 
nog nooit gehoord van een trainingsschema en ik dacht: Dat doe ik wel eventjes. Na deze tegenvaller 
besloot ik toch door te zetten en al snel liep ik een mooi rondje in een vlot tempo. De verhuizing naar 
Zevenbergen heeft een kleine onderbreking met zich meegebracht, maar ik hervatte het lopen en 
breidde het uit met een fitnesstraining bij Clubfit (John de Does). We besloten daarnaast onze reguliere 
training te trainen voor de TV Rijnmond loop in Rotterdam. Dat ging heel goed, maar tot mijn stomme 
verbazing stopte hier de looptraining. Het buiten lopen won het van het binnen fitnessen en ik zei mijn 
lidmaatschap op bij John en meldde mij aan bij Groene Ster. Het georganiseerd sporten heeft mij altijd 
tegengehouden, doordat ik de verplichting niet aan wilde gaan, maar ik had de voordelen nog niet 
ondervonden. Ik kreeg een uitstekende begeleiding van Aad en Jaap en werd al snel opgenomen in het 
gezelschap. Geen donkere straten meer met onveilige verkeerssituaties. Heerlijk! In de tussentijd was ik 
van baan veranderd en zat veel in het buitenland. Ik heb mooie herinneringen aan het lopen in 
Oostenrijk (Wörtersee bij Klagenfurt) en in Zwitserland langs de Rotsee bij Luzern. Ik wisselde het lopen 
af met mountainbiken en als ik dan voor 14 dagen in het buitenland was, reed ik in het rustieke 
Appenzellerland of in het fantastische Schwarzenburgerland. Die onregelmatigheid heeft er echter wel 
voor gezorgd dat ik niet echt kon doorzetten voor een (halve-) maraton. 
In 2010 ben ik in het bestuur gekomen van de vereniging. Samen met Hester en Sandra en aanvankelijk 
met Alex (ging voor een jaar Down Under) doen we de pr en sponsoring. Dit jaar treden twee 
bestuursleden af en zijn we naarstig op zoek naar versterking. Willen we met elkaar letterlijk en figuurlijk 
een volgende stap maken, dan is versterking van het bestuur hard nodig. Hier zit ook mijn tweede 
dilemma. Ik zie mogelijkheden voor de vereniging, maar het vrijmaken van extra tijd zit er niet in. Ook 
hier geldt: alleen ben je sneller, maar samen kom je verder!     
 
De volgende die een stukje mag schrijven is Jos Stolk 
 
 
 
 
Naam                          : Niels Ooijen 
Leeftijd                       : 18 jaar 
Lid sinds                    : 2004 
Categorie                   : A junioren 
Favoriete onderdeel  : Speerwerpen 
 
Toen ik negen jaar was, ben ik bij de atletiekvereniging gekomen. Een vriend van mij was al lid en vroeg 
mij of ik een keer mee wilde gaan. Dat heb ik gedaan en toen heb ik besloten een vast lid te worden.              
De trainingen vormen mijn wekelijkse portie beweging en ontspanning, en zijn dankzij de goede sfeer in 
de groep erg gezellig. Deze goede sfeer zorgde ervoor dat de kampen in Loon op Zand altijd tot de 
leukste weekenden van het jaar behoorden.  
Mijn favoriete onderdeel is speerwerpen. Dit is het onderdeel waar ik naar mijn mening het beste in ben. 
Vergeleken met de anderen ben ik er misschien toch niet zo heel goed in, maar dat maakt voor mij niet 
uit zolang ik er zelf maar plezier aan beleef. Ik train op vrijdagavond, van 21.00 tot 22.30. Dit is eerlijk 
gezegd voor mij geen ideale tijd, omdat ik de dag erna vaak ’s ochtends vroeg moet werken. De goede 
sfeer op de training zorgt ervoor dat ik toch probeer iedere vrijdag te komen. Zo heb ik toch iedere week 
een gezonde en gezellige activiteit om het weekend mee in te luiden. 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is Thomas Hooijer  
 
 
 

23 



 
VERJAARDAGEN 

 

 
FEBRUARI 

  
MAART 

1 Kim van den Berg 
 

3 Rita den Ridder 
1 Tijs Vermeulen 

 
3 Bente de Jager 

1 Sanne Koetsier 
 

3 John Bakker 
1 Joris Groeneveld 

 
5 Arjen Goedemondt 

3 Lente van Wensen 
 

5 Lucas van den Berg 
5 Gert-Jan van der Lugt 

 
5 Daniel Tolenaars 

5 Noortje van Dam 
 

7 Willy Wevers 
7 Yara Lousberg 

 
8 Norma Buys 

8 Mirre van Wensen 
 

9 Kees van Heeren 
8 Henk Kanters 

 
10 Frits Verhoeven 

8 Miriam Nelemans 
 

10 Henk Leijten 
10 Furkan Satir 

 
15 Pierre Gulden 

11 Marco de Jong 
 

15 Rob Farla 
11 Dennis Franç ois 

 
16 Saskia van Rijswijk 

12 Nico van Tunen 
 

17 Kevser Satir 
12 Tom Kruijt 

 
17 Robert Smit 

13 Albert de Vos 
 

18 Vera van As 
13 Wout Farla 

 
18 Marianne Jacobs 

13 Saskia van den Ouden 
 

20 Margo Goos 
14 Ingrid Groffen 

 
20 Annuska Fontein 

15 Anouk van Dis 
 

20 Laura van Haaften 
15 An van Slobbe - de Jong 

 
20 Koen Jacobs 

15 Kawtar Hsaine 
 

22 Johan Matthee 
15 Maurice van de Noort 

 
22 Justin François 

18 Mark de Peijper 
 

22 Erna Henkelman - Steyn 
20 Lisa van de Noort 

 
22 Ruud van Leeuwen 

21 Juul Ardon 
 

23 Mart Meijer 
22 Nigel Groen 

 
23 Jos Boeters 

22 Nicky van Rijswijk 
 

24 Maartje Aarts 
22 Ineke Heikes 

 
24 Yara Fioole 

23 Joost Surewaard 
 

26 Jolanda Maris 
23 Ton Kapitein 

 
27 Daphne Kapitein 

23 Jan Surewaard 
 

27 Rene Hollemans 
24 Simone Kapitein 

 
27 Anne Willem Maris 

25 Annelies Biemans 
 

28 Lieke van Eekelen 
26 Eric Wetzels 

 
29 Martijn van Hooydonk 

26 Liesbeth van Oers 
 

29 Ymke Timmermans 
27 Klaas Smit 

   27 Lennart Surewaard 
   28 Ricardo Buinsters 
  

 

24 



 
 

 
 

25 



 

 
 
 
 

26 



 

 
 
 
 

27 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLEURPLAAT 
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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




