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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. 

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 

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

Maart alweer, de dagen worden weer langer en hopelijk het weer iets beter. We komen 
weer zo’n beetje uit onze winterslaap en gaan weer denken aan allerlei activiteiten. 
Het winterseizoen zit er bijna op en dan gaan we weer naar buiten. Natuurlijk zijn de 
lopers de hele winter buiten gebleven, maar een aantal van ons vinden het wel lekker 
om in de winter binnen te trainen. In april starten de diverse competities weer, zodat er 
weer een extra doel is om te trainen. Op naar het buitenseizoen dus!!! 
 
Wat staat er op het programma voor maart: 

 
11 maart hebben we eerst de ALV waar we terugkijken op het afgelopen jaar, zowel op sportief gebied 
als op financieel gebied. We zetten weer wat personen in het zonnetje, nemen afscheid van                   
commissie- en bestuursleden en blikken kort vooruit naar het komende seizoen.  
 
17 maart is er de clubcross, die deze keer op de Knip gelopen zal worden in plaats van op de Oude 
Stort. Er wordt al nagedacht over een leuk parcoursje. 
 
19 maart gaat er weer een opstapgroep van start, op dinsdagavond deze keer. 
 
Op 24 maart sluiten we het winterseizoen af met de Clubkampioenschappen Indoor die in de Niervaert in 
Klundert zal plaatsvinden, dus schrijf je maar snel in via inschrijven@avgroenester.nl  
  
Van 5-7 april is er natuurlijk ook nog het trainingskamp voor de ABC-pupillen en CD-junioren.                           
Altijd hartstikke leuk, dus vergeet je niet in te schrijven!! Uiterste inschrijfdatum is 16 maart 2013. 
 
Kort stukje, maar er valt momenteel niet zoveel te melden. We genieten nog even van de rust zolang die 
duurt, want uit ervaring weet ik dat die rust weer snel voorbij kan zijn. 
 
Dorien van Someren  
 

 
De kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 7 APRIL worden aangeleverd. 
 
Hester Alofsen 
 

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

Datum  Evenement Categorie Locatie 
17-03-2012  Clubcross Alle categorieën De Knip – Zevenbergen !!! 
17-03-2013  Drunense Duinenloop – div. afstanden Lopers – groot en klein DAK -Drunen 
24-03-2013  Clubkampioenschappen Indoor Alle categorieën De Niervaert - Klundert 
30-03-2013  Baanwedstrijd Alle categorieën AV Passaat - Papendrecht 
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 Delta Sport - Zierikzee 
21-04-2013  Competitie Senioren 1e ronde Senioren De Knip - Zevenbergen 
12-05-2013  Competitie 1e ronde A-Junioren De Knip - Zevenbergen 
25-05-2013  Competitie 2e ronde CD-Junioren Vlissingen 
26-05-2013  Competitie 2e ronde Masters De Knip - Zevenbergen 
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess

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.



 

CLUBKLEDING 

JURYCURSUS 

 
 
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. 
 
  
 

 
 
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. 

Inschrijven kan via; www.atletiekunie.nl (onder jurycursus) 
 
Ria Buinsters, Juco AV Groene Ster 
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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 heeft u inmiddels per e-mail ontvangen !!! 
 
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:   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, 
Allereerst wil ik Ineke bedanken voor Het Wandelschoentje. 
Ik kan nu van de gelegenheid gebruik maken om iets te vertellen over een heel speciale wandeling die 
Marcel en ik in oktober 2012 hebben meegemaakt. 
Wij waren op vakantie op Sumatra en hadden de mogelijkheid om aldaar een wandeling te maken door 
het tropische regenwoud. Onze hele groep was laaiend enthousiast en per bus werden we naar het 
vertrekpunt gebracht. Daar zou de gids ons opwachten. 
Vlak bij ons vertrekpunt zagen we opeens van alle kanten jonge knullen op slippertjes tevoorschijn 
komen. Onze reisleider deelde ons mede dat deze jongens ons graag wilden helpen, maar daar stond 
wel een vergoeding tegenover en over de prijs moest onderhandeld worden. 
Een ongeschreven wet was: Zodra je zo’n jongen aanraakte dan was hij jouw persoonlijke begeleider en 
moest je hem betalen. Vol goede moed stapten wij uit de bus om aan onze tocht te beginnen. 
Op dat moment barstte er een tropische regenbui los. Het water viel werkelijk met bakken uit de lucht, 
maar kort daarop klaarde het op en was de temperatuur heerlijk. 
De grond was door die bui natuurlijk superglad en de jongens op slippertjes dachten natuurlijk goede 
zaken te doen. Ongevraagd had ik aan elke kant zo’n jongetje naast me lopen. Ze wezen me op alle 
mogelijke gevaren, zoals een kuil op het pad, een laaghangende tak, een bloedzuiger en alles wat je 
maar kunt bedenken. Ook lokten ze met bananen de orang-oetans die daar leefden naar ons toe.                  
Maar bij ieder hobbeltje stonden ze verlangend te kijken of ik mijn evenwicht zou verliezen. Ze stonden 
al met uitgestrekte armen klaar om me op te vangen. 
Ik werd er zelfs een beetje kriegel van en als “ervaren” wandelaar was het mijn eer te na om deze 
expeditie niet  tot een goed einde te brengen. Natuurlijk is het me op eigen kracht gelukt.  
Maar gelukkig voor de jongens hadden ze met onze medereizigers meer succes. Een aantal nam 
dankbaar gebruik van de geboden hulp. Die hadden het anders niet gered. 
De wandeling op zich vond ik eenvoudiger dan het niet aanraken van die jongens. 
De volgende aan wie ik het wandelschoentje doorgeef is Rian Witkamp. Zij gaat, samen met Lia de 
Groot, weer enkele etappes van het Pieterpad wandelen. Dus weer voldoende te schrijven! 
 
Erna Henkelman 
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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



 

7-KAMP KONINGINNEDAG AFGELAST 

WANDELVREUGDE 

VAN HET TRAINERSFRONT 

 
Terwijl ik dit stukje zit te schrijven, is het nog volop winter buiten. Het sneeuwt en het is niet aantrekkelijk 
om ons gebruikelijke tochtje op de zondagmorgen te gaan lopen. 
Op zaterdag hebben we wel de “zuurkooltocht” in Dordrecht gelopen. 
Een mooie tocht, eerst door enkele mooie parken in Dordrecht en na de eerste rust de bebouwde kom 
uit en dan langs de uitlopers van de Biesbosch. We gingen met z’n allen van start voor de 25 km, maar 
bij de tweede rust kwamen we Rian en Lia tegen, die hadden de tweede rust al achter de rug en hier 
klopte iets niet. Eerst liepen ze een stuk achter ons en nu lagen ze ineens een stuk voor op ons. 
Maar al snel werd het duidelijk: ze hadden een afslag gemist en waren veel te vroeg bij de finish terecht 
gekomen. Maar geen probleem; gewoon bij de start de route voor de 5km gepakt en weer op pad 
gegaan. Kijk, dat zijn nu de echte wandelaars, gewoon weer op pad gaan ondanks de ijzige koude wind. 
Ze hadden ook kunnen wachten totdat wij binnen kwamen. De broodjes zuurkool smaakten goed, toch 
zeker met dit koude weer. Jammer dat er op de rustposten niet genoeg ruimte binnen was en een 
gebrekkige toilet voorziening. 
 
Vorige week hebben Corrie, Jolanda en ik deelgenomen aan de Kees Wessels wintertocht in                        
St. Maartensdijk. Jammer dat het een beetje mistig was, want we liepen ook langs de Oosterschelde en 
bij helder weer kan je aan de overkant Yerseke zien liggen. 
Maar de oliebollen, die rijkelijk aanwezig waren, smaakten goed . 
 
De voorbereidingen en inschrijvingen voor de 4 daagse van Nijmegen zijn ook alweer 3 weken aan de 
gang. De uitnodigingen zijn verstuurd en de eerste aanmeldingen zijn bij mij alweer binnen.                              
De contacten met de school waar wij verblijven tijdens de 4 daagse zijn ook alweer volop aan de gang. 
Op dit moment hebben ongeveer 25000 deelnemers zich ingeschreven bij de 4 daagse. Nog 1 week en 
dan is de eerste periode voor de inschrijving voorbij. Ik denk dat het aantal ongeveer evenveel zal zijn 
als de voorgaande jaren. Dit jaar kunnen 46000 deelnemers inschrijven voordat men tot een loting zal 
overgaan . 
De inschrijving voor Via4daagse staat nog steeds open, er zijn nog 150 plaatsen vrij. Voorgaande jaren 
was het maximum aantal van 1500 al na een paar uur bereikt. Maar nu, na 3 weken, is het maximum 
aantal nog steeds niet bereikt. Ik denk dat het te duur is geworden, men moet daarvoor € 179,- betalen. 
Je bent dan wel verzekerd van deelname. 
 
Arie de Wit 
 
 

In gezamenlijk overleg met bestuur en 7-kamp commissie is besloten dat de 7-kamp dit jaar niet 
doorgaat. De kroning van Willem-Alexander zullen veel mensen willen volgen en daarom voor de buis 
zitten. Het risico van zeer weinig deelnemers en onvoldoende juryleden is daarom te groot. 
Op de juryleden zal dit jaar in april toch al voldoende een beroep gedaan worden; AV Groene Ster 
organiseert namelijk op 17 april schoolatletiek en op 21 april een competitiewedstrijd. 
Wij zijn niet de enige vereniging die zijn ingehaald door de recente ontwikkelingen binnen het 
koningshuis. Uit de contacten met het oranje comité Zevenbergen bijvoorbeeld blijkt dat ook zij op de 
laatste Koninginnedag evenementen zullen afgelasten en/of verplaatsen. 
Volgend jaar op de eerste Koningsdag zullen wij echter weer de draad oppakken! 
 
Namens bestuur en 7-kamp commissie; Kees Otten 
 
 

Helaas geen stukje ontvangen dit keer, dus de volgende die het mag proberen is Tijs Vermeulen. 
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OPEN INDOORWEDSTRIJD 13 JANUARI J.L. 
 
Het nieuwe jaar was begonnen, en dus waren we weer 
helemaal klaar voor onze eerste indoorwedstrijd.  
Angela, Marian en ik zijn heel erg trots op onze pupillen, 
want er deden deze wedstrijd best veel kinderen mee,                
wat natuurlijk hartstikke leuk is. 
Daarom waren er op die zondagochtend ongeveer 17 
pupillen bezig met hun warming up, zodat ze goed 
voorbereid aan de wedstrijd konden beginnen.  

 
 
 
 
Alle atleetjes hadden 4 onderdelen te doen, de C-pupillen 
mochten balwerpen, en de B-pupillen kogelstoten, maar 
verder moest iedereen ook nog sprinten, hoogspringen en 
de 600 meter lopen. 
De jongens C-pupillen lieten hun spierballen goed warm 
worden, en stonden dus klaar voor het balwerpen. 
Jammer genoeg lukte het deze jongens niet om een 
persoonlijk record te werpen, maar dat lukte bij Lente wel. 

Bij het kogelstoten, wat de B-pupillen dus moesten doen, 
vielen wel veel persoonlijke records, want het lukt Jane, 
Cas, Liam, Wouter en Koen allemaal om verder te stoten 
dan ze ooit hadden gedaan. 
 
Daarna was het tijd voor de 40 meter sprint, iedereen ging 
op zijn allerhardst en dat is natuurlijk heel logisch, want wat 
is er nu leuker om lekker tegen de mat aan te ploffen.  
Bij het sprinten vielen trouwens ook weer veel persoonlijk 
records te noteren, want Max, Stefano, Amber, Laura, 
Jane, Cas en Lucas renden allemaal harder dan dat ze 
eerder ooit was gelukt. Goed hoor! 

 
Het derde onderdeel was voor de meeste kinderen het 
hoogspringen, echt een onderdeel wat het ene kind heel 
gemakkelijk afgaat en waar andere kinderen toch wel wat 
moeite voor moeten doen. Die moeten soms nog net even 
doorkrijgen hoe de techniek is, maar dat komt door veel 
trainen vanzelf hoor! Ondanks dat waren er toch nog 8 
kinderen die weer hoger sprongen dan dat ze ooit hadden 
gedaan, want dat lukte bij Bas van de Broek, Stefano, 
Amber, Marthe, Laura, Nigel, Lucas en zeker bij Cas, 
want die was met zijn 101 de beste hoogspringer van 
Groene Ster.  

 
Tja, en toen kwam de 600 meter, en die ging hard!!                   
Zo hard zelfs dat Nigel niet alleen een persoonlijk record 
heeft gelopen, maar ook nog eens een clubrecord.                   
Nigel had namelijk maar 2 minuten en 11 seconden en 
30 honderdste nodig om de 600 meter te volbrengen, en 
dat is in  heel de geschiedenis van Groene Ster nog nooit 
iemand gelukt. Maar er waren meer snelle mannen en 
vrouwen, want ook Bas Noordermeer, Jelle, Stefano, 
Amber, Marthe, Laura, Jane, Cas, Wouter, Koen en 
Lucas liepen veel harder dan dat ze de vorige keer 
deden. 
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CROSSJES A-PUPILLEN 

 
Het rekenwerk kon beginnen, want alle onderdelen waren gedaan. En gerekend hebben wij ook eens 
even, want met 17 atleetjes hebben ze bij elkaar 68 onderdelen gedaan. Als we dan zien dat er toch zo’n 
33 persoonlijke en zelfs een clubrecord zijn behaald, zijn wij als trainers zeker niet ontevreden. 
De prijsuitreiking kon beginnen. Iedereen kreeg natuurlijk een mooi diploma mee naar huis, die op 
maandag natuurlijk mee naar school kon, en de atleetjes die het gelukt was om bij de eerste 3 te 
eindigen, kregen natuurlijk nog een mooie medaille, waar ze allemaal heel trots op mogen zijn! 
 
Groetjes Anet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Net als elke winter, was er ook deze winter een cross competitie. Deze competitie bestaat uit 5 crossjes 
(boslopen) bij verschillende atletiek verenigingen.  
 
De eerste cross vond plaats bij atletiek vereniging Diomedon.  
5 bikkels deden mee aan deze cross. De meiden Ymke, Bente en Janne stonden als eersten aan de 
start. Er deden meer dan 40 meiden mee in deze categorie en alle 3 de dames wisten zich bij de eerste 
25 te lopen! Ymke Timmermans kwam als eerste binnen op een 9e plaats. Vervolgens Bente de Jager 
op een 14e  plaats en niet veel later het jongere zusje van Bente, Janne de Jager op een 25ste plaats. 
Terwijl de meiden finishten maakten de jongens zich al op voor de start. Daniel Tolenaars en Jos 
Aardoom. Voor Jos was het extra spannend, want dit was zijn allereerste cross. Na het startschot 
verdwenen meer dan 40 A-pupillen jongens het bos in. Op de 25ste plaats kwam Daniel na het afleggen 
van het crossparcours over de finish. Maar 2 plaatsen achter hem kwam ook Jos moe, maar voldaan 
over de finish. 
  
De tweede cross was bij AVS in Standdaarbuiten. 
Helaas was er deze keer geen trainer mee, omdat wij zelf een 
uitje hadden. Ymke, Bente, Janne en Lieke van Eekelen waren 
de dames die deze cross gelopen hebben. Voor Lieke was dit 
haar eerste cross. We waren erg benieuwd hoe zij het zou doen. 
Tijdens een indoor wedstrijd wist ze het clubrecord op de 
600meter al te verbreken, terwijl ze nog maar zo kort op atletiek 
zit. De dames draaiden weer mooi mee bij de top 20. Lieke 
eindigde als eerste van de Groene Ster dames op een mooie 10e 
plaats. Ymke eindigde kort na haar op een 11e plaats. Bente op 
een hele mooie 12e plaats. Janne heeft zich sterk verbeterd en 
kwam deze cross al als 16e binnen. Jos en Daniel zijn aan elkaar 
gewaagd. Daniel nam het voortouw, maar Jos liet hem niet ver 
weglopen. Daniel kwam als 21e binnen en kort erna Jos op een 
23e plaats.  
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De derde cross was in Bergen op Zoom bij atletiek vereniging Spado. 
Deze cross was erg blubberig, zwaar en heuvelachtig. Ook bij deze cross waren dezelfde 4 dames en 2 
heren aanwezig. De meiden moesten 2 “kleine” rondes lopen. Lieke had met haar vader een bepaalde 
tactiek afgesproken die zeer goed werkte. Lieke draaide mee bij de top 5. Met een hele goede eindsprint 
lukte het haar net niet om 3e te worden. Maar wat liep ze hard zeg! Ook de andere meiden waren weer in 
vorm. Ymke 11e, Bente 13e en Janne 21e.  
Jos en Daniel moesten een grote en kleine ronde lopen op dit modderige heuvelachtige parcours.                  
Met harde aanmoediging van zijn vader, kwam Daniel als 19e binnen. Jos werd nog even mooi op de 
foto gezet door zijn moeder, toen hij zijn eindsprint inzette om als 25e te finishen. 

 
  
De vierde cross was in Roosendaal bij Thor. 
Wat was het koud en sneeuwerig op deze cross. Voorzichtig reed iedereen 
richting Roosendaal terwijl het steeds harder begon te sneeuwen. Helaas 
waren Bente en Janne deze cross verhinderd. Het programma liep gelukkig 
vlot achter elkaar, zodat Ymke, Lieke, Jos en Daniel, alle 4 tegelijk, snel 
konden starten. Allen moesten zij 2 rondjes hardlopen over een heuvelachtig 
parcours. Ymke nam van de Groene Sterren al snel de leiding. Ze wist een 
mooie 10e plaats te behalen. Lieke had helaas wat last van haar enkel en zelfs 
met pijn wist ze als 15e binnen te komen. 
Daniel kwam bij de jongens als 18e binnen. Jos is aan het oefenen om op 
spikes te lopen en met succes! Hij eindigde als 25e. 
 
 
 

De laatste cross vond plaats bij Achilles in Etten-Leur 
Wanneer je bij de eerste 10 van je categorie eindigde, kreeg je een mooie medaille. Voor Lieke en Ymke 
was het spannend want zij stonden 10e en 11e voordat de laatste cross van start ging.  
Helaas was Lieke nog niet terug van vakantie en heeft hem niet mee 
gelopen. Ymke moest en zou die medaille halen. En die heeft ze maar al 
te hard verdiend. Zonder aanmoediging van haar ouders, omdat die 
helaas ziek op bed lagen, wist ze zich naar een 4e plaats te lopen. Bente 
en Janne waren gelukkig op tijd terug van de wintersportvakantie. Helaas 
blijft Bente wat last houden van blessures waardoor het niet gaat zoals ze 
wilt. Toch kwam ze als 13e alweer binnen. Janne is een jaar jonger dan 
de andere meiden. A-pupil zijn ze 2 jaar. Het ene jaar heb je daarom 
voordeel dat je ouder en groter bent en het andere jaar nadeel, omdat je 
jonger en vaak kleiner bent. Janne trekt zich daar niks van aan en liep 
weer zo hard als ze kon. Met harde aanmoediging van papa de Jager 
kwam ze op een mooie 19e plaats binnen. Daniel heeft helaas de laatste 
cross moeten missen, omdat hij ziek op bed lag. Voor Jos was dit een 
lange cross. Hij moest 3 rondjes lopen wat ongeveer op 1600 meter uit 
kwam. Hij begon heel goed en ging steeds wat andere kinderen inhalen. 
Jos kwam als 25e over de streep. Jos, Daniel, Lieke, Ymke, Janne en 
Bente, wat knap en leuk dat jullie zoveel crossen meegelopen hebben! 
Wij zijn super trots op jullie prestaties van de afgelopen crossen.  
 

De laatste cross van het seizoen komt er al weer bijna aan.  
17 maart is de clubcross op de knip.   
Hopelijk doen er dan nog meer van onze groep mee! 
 
Groetjes,  
Elsa en Daphne  
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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



 

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. Dit keer is het de beurt aan Schulz Financiële 
Diensten uit Zevenbergen en wij hebben hiervoor contact gehad met de eigenaar Freek Schulz. 
 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Freek Schulz, geboren op 12-07-1974 te Rotterdam. Getrouwd met Chantal en 1 zoon met 
de naam Julian (die trouwens best snel kan zijn, alleen laat hij dat niet zien op de atletiekbaan, maar met 
regelmaat op het voetbalveld).  

Waar staat Schulz Financiële Diensten voor? 
Het is een brede adviespraktijk voor particulieren en ondernemers. De aandachtsgebieden zijn: 
pensioen, (zakelijke) financieringen, verzekeren, fiscaal – en juridisch advies, scheidingsbegeleiding en 
het oplossen van diverse vraagstukken cq. het verbeteren van de financiële situatie door o.a. de huidige 
voorzieningen scherp onder de loep te nemen. Vaak levert dit een forse maandelijkse besparing op. 
Telkens staat hierbij het klantbelang centraal en daaromheen wordt per deelgebied de beste verzekeraar 
en/of bank uitgeselecteerd.   

Hoe kwam je op het idee een eigen bedrijf te starten? 
Tijdens de periode dat ik in loondienst was werd ik dikwijls geconfronteerd met tegenstrijdige belangen. 
Enerzijds het belang van de werkgever, anderzijds het belang van de klant. Ik had dus niet de 
keuzevrijheid om de klant volledig van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld maar 1 soort productaanbod,      
1 tariefstelling e.d.  

Wanneer ben je begonnen? 
Eind 2007 / begin 2008. Net voor het uitbreken van de veelbesproken crisis, maar tegelijkertijd het begin 
van een “veranderende wereld” bij de banken en verzekeraars wat zich nu uit in duidelijkere producten, 
meer flexibiliteit en de dienstverlening meer gericht op de klant in plaats van de koers van de eigen 
aandelen…. (uitzonderingen daargelaten).  Wij omarmen uiteraard deze ontwikkeling en doen er alles 
aan onze bijdrage hieraan te leveren.  
 
Wat zijn de toekomstplannen? 
De huidige adviespraktijk gestaag uitbouwen. Daarnaast ons nieuwe initiatief www.Cheapp.nl verder 
onder de aandacht brengen. Dit is ontstaan, omdat men nog steeds teveel betaalt voor de 
schadeverzekeringen voor het woonhuis, auto etc. Nu is per 01-01 jl. ook nog de assurantiebelasting 
verhoogd naar 21% en daarmee is de noodzaak nog groter een grondig vergelijk te maken om duidelijk 
te krijgen of een (forse) besparing mogelijk is. Verder de interactie met de klant vergroten door het 
“multimediale” meer in te zetten en tenslotte komen wij met een speciaal concept voor 
echtscheidingsbegeleiding voor particulieren en ondernemers. Niet het leukste onderwerp, maar het is 
wel iets wat helaas veel voorkomt en waarbij de belangen erg groot zijn.  

Wat voor band heb je met AV Groene Ster? 
Behalve dat ik atletiek een schitterende sport vind, heb ik geen sportieve band met AV Groene Ster. 
Verder ken ik wel een aantal actieve leden en hebben wij sinds kort vanuit Cheapp.nl een aantal 
verzekeringen voor de vereniging in beheer. 

Welke sport beoefen je zelf?   Tennis, zaalvoetbal, fitness en squash. 

Heb je nog iets nieuws te melden? 
Mogelijk al bekend bij velen, maar per 01-01 jl. is het wettelijk verankerd dat voor advies rechtstreeks 
wordt betaald en dat er geen financiële connectie meer mag zijn tussen de bank/verzekeraar versus 
tussenpersoon/bank. Dit geldt voor alle banken, verzekeraars en tussenpersonen die rechtstreeks 
adviseren aan klanten. In onze ogen een prima initiatief aangezien wederom het klantbelang hiermee 
voorop komt te staan. Het vergelijken, uitselecteren van de beste bank of verzekeraar is altijd de moeite 
waard en zorgt voor een terugkerende maandelijkse besparing.  

Namens de sponsorcommissie, willen wij Freek bedanken voor zijn tijd en zijn bijdrage aan onze 
vereniging! 
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NK MEERKAMP & MASTERS VANAF EEN ANDERE KANT 

MUTATIES 

 

Afgelopen najaar kreeg ik een mailtje van John Schoemaker, coördinator voor nationale 
wedstrijdofficials. Hij vroeg mij of ik het leuk zou vinden assistent-wedstrijdleider te zijn tijdens een NK 
indoor in februari. Hoewel ik (nog…) niet beoordeeld ben voor dit nationale niveau 3 (ik ben nu niveau 2; 
gewestelijk), schreef hij dat regelmatig “talentvolle” wedstrijdleiders en scheidsrechters de mogelijkheid 
krijgen te proeven aan zulke nationale wedstrijden. Ik was natuurlijk vereerd, maar zat gelijk met een 
dilemma. 
Het ging namelijk om het NK Meerkamp & Masters; een wedstrijd waar ik normaal gesproken als master 
zelf aan mee zou doen (en wat ik de afgelopen 4 jaar ook gedaan heb). Daarbij kwam ook nog dat het 
precies in het carnavalsweekend viel en ik dus een aantal dagen carnaval zou moeten missen. 
Desalniettemin hoefde ik niet heel lang na te denken (eigenlijk alleen met Christien te overleggen, omdat 
ik van vrijdag t/m zondag weg zou zijn) om John te melden dat ik de uitdaging aan zou gaan. 
Als (assistent-)wedstrijdleider maak je meer mee van de voorbereiding dan bijvoorbeeld als 
scheidsrechter. Het betekende ook dat ik 4x op een donderdagavond naar Heerde (vlak bij Zwolle) 
gereden ben voor een bespreking met het organisatiecomité. Toch bijna 4 uur rijden elke avond, maar 
het zorgt er wel voor dat je je goed betrokken voelt bij de organisatie en ook mee krijgt wat er allemaal 
bij komt kijken. 
Het leuke van zo’n NK vind ik zelf dat echt alles volledig volgens het wedstrijdreglement kan (en moet). 
Je hebt dus te maken met veel juryleden, maar ook met voorzieningen die je bij normale wedstrijden niet 
hebt, zoals bijvoorbeeld elektronische scoreborden, field-terminals voor het online invoeren van 
prestaties, valse-start-detectie-apparatuur en event-presentation met TV-camera’s en uitslagen op grote 
schermen. Heel leuk en bijzonder om hier als wedstrijdofficial mee om te gaan. 
Op de vrijdag voor de wedstrijd ben ik al naar de atletiekhal in Apeldoorn gereden om mee te helpen 
alles klaar te zetten en te checken. Hoewel veel spullen door de beheerders van de hal klaar gezet 
waren bleek al snel dat zij niet over echte atletiekkennis beschikken. We zijn stiekem toch flink wat 
uurtjes bezig geweest om alles gereed te krijgen. Je moet dan denken aan het exact uitlijnen van de 
polshoog-installatie, het vlak maken van de verspringbak, nameten van de sectoren en het waterpas 
krijgen van de hoogspringstaanders. Ook was het de bedoeling dat alle juryleden hun taak zittend 
gingen uitvoeren, zodat ook overal op de juiste plekken stoeltjes moesten staan. Dit zitten is niet omdat 
de juryleden te lui zijn om te staan, maar voornamelijk voor het zicht van het publiek op de presterende 
atleten. Ook komt het allemaal wat rustiger en relaxter over. 
Gezien de reistijd was op/neer rijden niet echt een optie (zeker niet als je bedenkt dat we ‘s morgens om 
8 uur verwacht werden). De atletiekunie had voor de wedstrijdofficials die verder dan 50km van 
Apeldoorn wonen een hotel geregeld. Ook voor mij was er dus twee dagen een kamer beschikbaar in 
het hotel, waar het vooral de tweede avond (toen alle scheidsrechters en microfonisten ook in het hotel 
sliepen) erg gezellig was. 
Dan de wedstrijd zelf: Het liep allemaal vrij soepel en de problemen die er waren konden we vlot en snel 
oplossen. Je merkt wel dat er verschillende types atleten zijn. Sommigen maken om het kleinste al het 
grootste misbaar en anderen waren juist heel relaxt.  
Al met al reed ik zondagavond weer met een zeer tevreden gevoel terug naar Zevenbergen.                             
De wedstrijd verliep goed, ik heb het heel erg naar m’n zin gehad en de prestaties van de atleten waren 
super (diverse Nederlandse records bij de meerkamp, waaronder een wereldwijd 12e allertijden prestatie 
van Eelco Sintnicolaas op de zevenkamp en natuurlijk de medailles van Justin bij de masters).  
Op naar nog meer grotere (inter?)nationale wedstrijden dus! 
 
Dennis François 
 

 
AANMELDINGEN   AFMELDINGEN  
Samet Yigit C-junioren  Karin van Alphen Recreanten 
Nathalie Andrieux Lopers  Mario van Campenhout Lopers 
Romana Stamkart Lopers  Alexandra Klomp Lopers 
Willem Nieuwland Lopers  Esther Pannekoek Lopers 

   Niels van Wensen Lopers 
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CARNAVALSTRAINING 2013 

 
Het is vrijdag 8 februari en in de kleedkamer zijn geen Groene Ster atleetjes!! 
Maar de kleedkamer is wel helemaal vol met: 
een prinses, Dracula, Roodkapje, Dolfje Weerwolfje, een boef, een haremdame, een koe, een soldaat, 
een ridder, een ninja, een pipo de clown, een voetballer, een piraat, een Mexicaan, Robin Hood, mega 
Toby, Spiderman, Superman, een skelet, Shrek, een indiaan, een punker, een robot, een politieman, 
Bob de Bouwer en een Chinees. 
Natuurlijk, want het is morgen Carnaval en alle A-pupillen en BC-pupillen hebben vandaag al Carnaval 
gevierd op school of natuurlijk in de leutbunker in de Borgh. 
Daarom vandaag ook een speciale carnavalstraining met allemaal verklede kinderen en zelfs verklede 
trainsters. 
Geen gewone atletiekonderdelen dus, maar gekke estafettes, zoals verkleed door een hoepel kruipen, of 
verkleed door paaltjes slinger de slangen. 
Of wat dacht je van een bal tussen je buik geklemd houden en dan een parkoers afleggen.                             
Voor sommige kinderen goed te doen, maar voor sommigen toch iets lastiger.  
Zelfs bij de Klatjes en mini’s is het vandaag speciale carnavalstraining en zij maken er zelfs een echt 
feestje van, compleet met wat drinken en lekker wat chipjes. 
Kortom een gezellig begin van de Carnavalsvakantie dus!! 
 
Groetjes Anet 
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MINI- EN BC-PUPILLEN OP DE LAATSTE ARWB-CROSS IN ETTEN-LEUR 

 
Op zondag 17 februari werd de laatste Atletiek Regio West-Brabant (ARWB) cross gehouden in                  
Etten-Leur, de laatste gelegenheid om nog puntjes te sprokkelen voor het crossklassement!  
 
Er stonden maar liefst 12 enthousiaste mini- en BC-pupillen van AV Groene Ster aan de start.  
Mini-pupillen: Luna François, Merijn van den Berg en Julian Geelen. 
C-pupillen: Amber Verdaasdonk, Jelle François, Colin Meijers, Bas Noordermeer en Bas van den Broek. 
B-pupillen: Liam van Broekhoven, Nigel Groen, Koen van Leent en Lucas van den Berg. 
 

Om 11:45 uur viel het startschot voor de mini-pupillen. Zij moesten 1 
ronde van 550 meter afleggen. Het was behoorlijk spannend tussen 
Julian en Merijn, zij liepen de gehele ronde namelijk vlak bij elkaar! 
Maar op de laatste meters zetten beide jongens hun eindsprint in en 
was Merijn toch net iets sneller. Merijn finishte als 4e in een tijd van 
3.03 minuten en Julian als 5e in een tijd van 3.05 minuten. Niet veel 
later kwam onze enige dame bij de mini-pupillen de bocht om en ook 
zij zette nog een eindsprintje in! Luna finishte ook als 4e in haar 
categorie in een mooie tijd van 3.29 minuten.    
Na de mini-pupillen was het de beurt aan de C-pupillen meisjes. 
Amber Verdaasdonk was de enige dame van AV Groene Ster en 
deed voor de 1e keer mee! De BC-pupillen moesten 2 rondes 
afleggen van 550 meter en liepen dus 1100 meter. Amber had een 
hele mooie start en liep meteen goed mee in de eerste ronde met de 
andere meiden. Amber vond het best zwaar maar finishte als 8e (van 
de 12 deelnemers) in een tijd van 6.12 minuten. En dat van meiden 
die al vaker aan crossjes hebben deelgenomen! Knap gedaan hoor 
Amber!   

 
 
Na Amber was het de beurt aan onze 4 C-pupillen jongens Jelle, 
Colin, Bas Noordermeer en Bas v/d Broek. Na een beetje geinen aan 
de start viel dan ook voor hen het startschot. Jelle wist weer mooi 
vooraan te eindigen en werd 3e in een tijd van 5.34 minuten. Colin 
werd 6e in een tijd van 6.08 minuten. Bas Noordermeer liep vlak 
achter Colin en werd 7e in een tijd van 6.18 minuten. En dan, onze 
Bas van den Broek, gelukkig weer beter, werd 9e in een tijd van 7.44 
minuten.  
 
Na de C-pupillen jongens tijd voor onze laatste groep, de 4 B-pupillen 
jongens Nigel, Koen, Liam en Lucas. Voor Koen weer een 
spannende race, want als hij Tim van AV Sprint zou verslaan zou hij 
3e worden i.p.v. 4e in het crossklassement! Het startschot viel en deze 
mannen waren goed weg! Nigel nam meteen de koppositie in en 
Koen liep er mooi achteraan. Ook Liam en Lucas liepen een mooie 
race en wisten in de 2e ronde beiden nog iemand in te halen! Nigel 
finishte als 1e in een tijd van 4.35 minuten en Koen finishte vlak na 
Nigel als 2e in een tijd van 4.42 minuten. Hij had dus zijn concurrent 
Tim verslagen! Liam werd mooi 5e in een tijd van 5.26 minuten en 
Lucas werd 8e in een tijd van 6.05 minuten.  
 
 
Nadat alle pupillen gelopen hadden riepen we de pupillen bij elkaar, want alle pupillen die aan 3 crossjes 
hadden deelgenomen ontvingen van de trainsters een mooi herinneringsvaantje en natuurlijk een groot 
applaus!  
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Om 12:45 uur was het tijd voor de grote prijsuitreiking van het ARWB-Crossklassement:  
Alle pupillen die tenminste aan 3 van de 5 ARWB crossjes hadden deelgenomen én bij de eerste 10 in 
hun categorie waren geëindigd ontvingen een mooie medaille op de grote prijsuitreiking.  
Er waren maar liefst 8 medailles bij de mini- en BC-pupillen voor AV Groene Ster!  
 
Bij de mini-pupillen mocht Luna François op het podium staan, 
want zij werd namelijk 3e! Ook heeft Luna aan alle 5 de crossjes 
deelgenomen!  
 
Bij de C-pupillen meisjes werd Jayda de Deugd 10e! Zij heeft aan 3 
crossjes deelgenomen. Helaas kon zij er niet bij zijn op deze 
laatste cross en dus heeft Jayda haar medaille en herinnerings-
vaantje op de training in ontvangst mogen nemen.  
 
Bij de C-pupillen jongens werd Bas van den Broek 8e, Colin Meijers 
6e en Jelle François mocht het podium op want hij werd 2e. Al deze 
jongens hebben aan alle 5 de crossjes deelgenomen, wat een 
bikkels! 
 
Bij de B-pupillen jongens werd Liam van Broekhoven 7e. Hij heeft 
aan 4 crossjes deelgenomen. Koen van Leent mocht het podium 
beklimmen want hij verdiende de 3e plaats! Ook heeft Koen aan 
alle 5 de crossjes deelgenomen. En dan nog een podiumplaats 
voor AV Groene Ster, namelijk voor Nigel Groen! Hij werd 2e en 
heeft aan 4 crossjes deelgenomen. 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie plaats in het crossklassement!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de uitslagen van de 5e ARWB cross gaat u naar:  www.arvachilles.nl – wedstrijden - uitslagen 
Voor het ARWB Crossklassement gaat u naar: www.regio12.nl – cross – klassementen cross – pupillen 
 
En alle mooie foto’s die gemaakt zijn van deze pupillen kunt u vinden op www.avgroenester.nl 
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Het was weer een mooi, sportief maar vooral heel gezellig crossseizoen!  
Alle mini- en BC-pupillen & alle papa’s en mama’s bedankt!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportieve groetjes namens jullie enthousiaste trainsters, 
Angela van Haaften  
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FACEBOOK 
 
Hoi, ik ben Jayda de Deugd. 
Ik ben 7 jaar ,en ik zit bij de c pupillen. 
Ik vind t heel leuk op atletiek, en ik heb al veel vriendinnetjes. 
T leukste vind ik om hard te lopen! Ik heb hier ook al 2 medailles 
mee verdiend! 
Kogelstoten vind ik nog n beetje moeilijk. 
De juffen zijn heel lief! 
Ik heb al 3 crossjes meegelopen, maar dat doe ik nu eventjes niet 
meer, omdat ik dat wel erg lastig vind. 
Met 1 cross was ik helemaal buiten adem. 
  
Ik ga ook mee op kamp, ik heb daar al heel veel zin in! 
   
Groetjes Jayda 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is:  
Lente van Wensen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hallo ik ben Mike Verdaasdonk . 
ik ben bijna 11 jaar en ik ben nu al 2 jaar lid van de atletiekvereniging. 
Het leukste vind ik het om buiten te trainen. Dan vind ik horde lopen het leukste. 
Binnenkort ga ik mee doen aan de cross van groene ster. 
 
Groetjes van mike. 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is Bente van Geel. 
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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



 
Hallo sportieve vrienden en vriendinnen, 
 
Ik zal mij eerst even voorstellen voor de dames en heren die mij nog niet persoonlijk kennen. 
Mijn naam is Jos Stolk geboren in Rotterdam en woon nu al ruim 24 jaar in Zevenbergen. 
En volledig ingeburgerd in het gezellige Brabant en het Bourgondische leven.   
 
In 1993 ben ik begonnen met lopen en heb ik ook mijn eerste Marathon van Rotterdam volbracht. 
Deze uitdaging kan ik mij nog goed herinneren! 
Op een verjaardag onder genot van een biertje heb ik samen met mijn zwager, mijn jongere broer 
(marathonloper) uitgedaagd dat wij ook met gemak een Marathon konden lopen. Dat liet hij zich geen 2e 
keer zeggen en voordat we het wisten waren de inschrijfformulieren getekend.   
Na diverse trainingen en flink afzien als beginnende loper kwam ik na 3.50.32 over de finish.  
 
De hardloopschoenen hebben lang in de kast moeten staan! 
Maar na een aantal ruige Bourgondische jaren en de sportieve tijdmeter op -5 moest ik er echt aan 
geloven. Na twee hernia operaties zag ik weer het licht…… en met oefeningen en advies van mijn vriend 
fysiotherapeut Rene Nagtzaam ben ik weer helemaal hersteld. 
 
En nu inmiddels ook al weer jaren lid van Groene Ster.  
Gezellig samen trainen met de liefste zusjes uit Zevenbergen……en natuurlijk mijn Roparun maten niet 
te vergeten. Al met al de gezelligste atletiek vereniging van West-Brabant. 
 
2013 wordt een bijzonder jaar voor mij, voor de 5e keer Roparun met de Moerdijkrunners. 
Ook ga ik dit jaar voor de 7e keer van start op 14 april in Rotterdam. 
En als slagroom op de taart  “New York Marathon 2013“.  
 
Maar vrienden genoeg over mij,  ik hoop dat ik nog jaren met jullie samen mag genieten van de gezellige 
trainingen en wedstrijden.  
En wie weet dames word ik ooit nog wel eens looptrainer ……… 
 
Een sportieve groet, 
Jos Stolk 
 
De volgende die een stukje mag schrijven is Danielle Kremers. 
 
 
 
 
 
 
Naam: Thomas Hooijer 
Leeftijd: 19 jaar 
Lid sinds: 2001 (?) 
Categorie: A junioren 
Favoriete onderdeel: verspringen 
 
Atletiek is altijd al een uitlaatklep voor mij geweest, ik kon hier van kleins af aan mijn overtollige energie 
in kwijt. Aan het einde van de week had ik mijn moment om te ontspannen dankzij de gezellige sfeer van 
de Groene Ster. Helaas heb ik een aantal jaren steeds minder dit moment kunnen meenemen om mijn 
week af te sluiten. Daarom heb ik, aan het begin van mijn studie aan de Fontys sporthogeschool, 
besloten om er toch weer een vaste routine van te maken. Ik heb ook gelijk gemerkt dat ik mij aan het 
eind van de week ook echt weer kon ontspannen door middel van wat fysieke inspanning. 
 
Sinds ik mijn nieuwe studie ben begonnen, zie ik steeds meer van de structuur van de training naar 
voren komen. Het besef, dat de trainingen ondanks een goede structuur toch zo’n ongedwongen en 
goede sfeer heeft, heeft bij mij een nieuwe waardering voor onze trainers losgemaakt.  
 
De volgende die een stukje mag schrijven is Wouter Jacobs. 
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WANDELAGENDA 

 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
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 
05 mei 

 
autotocht 

 
Arie 

12 mei 
 

geen tocht, moederdag 
 

  
19 mei 

 
geen tocht, Pinksteren 

 
  

26 mei 51 Maria Hoeve 14 Joop/Martine 

     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 
23 april 13 De Kok 8 Elly 
30 april 

 
geen tocht, Koninginnedag 

 
  

07 mei 11 Afgebrande Hoef 8 Elly 
14 mei 16 Markdijk 9 Martine 
21 mei 19 Nolleke Sas 10 Elly 
28 mei 21 Klundertseweg 10 Martine 

 
UITTOCHTEN 

 zaterdag 30 maart Paastocht, wsv De Arend, 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 

  zaterdag 18 mei Pinkster 2daagse, Wsv De Wandelende Krabben 

 
O.L.V. Ter Duinen, O.L.V. Ter Duinenlaan199, Ossendrecht. 

 
42, 36 en 30 km start: 7.00-10.00 

 
24 en 18 km start:       7.00-11.00 

 
12 en 6 km start:         7.00-12.00 

  zaterdag 25 mei Olympustocht, wsv Olympus '69, tenniscentrum De Melanen, Langstraat 5, Halsteren. 

 
40 km start:               7.00-9.00 

 
30 en 25 km start:     7.00-10.00 

 
20 km start:               8.00-10.00 

 
15, 10 en 5 km start: 9.00-13.00 
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VERJAARDAGEN 

 
 

 
MAART 

  
APRIL 

3 Rita den Ridder 
 

1 Sarah Storm 
3 Bente de Jager 

 
2 Bas van Rijswijk 

3 John Bakker 
 

3 Amber Verdaasdonk 
5 Arjen Goedemondt 

 
4 Fred Lodder 

5 Lucas van den Berg 
 

4 Aad Poelenije 
5 Daniel Tolenaars 

 
4 Joop Barel 

7 Willy Wevers 
 

5 Frans Verhoeven 
8 Norma Buys 

 
5 Frank Valentijn 

9 Kees van Heeren 
 

5 Milo van der Zanden 
10 Frits Verhoeven 

 
6 Karin van Geel - Veldt 

10 Henk Leijten 
 

8 Susanne Macdonald 
14 Samet Yigit 

 
10 Lisanne van Hooydonk 

15 Pierre Gulden 
 

10 Charlotte van Rijswijk 
15 Rob Farla 

 
10 Mike Verdaasdonk 

16 Saskia van Rijswijk 
 

11 Marcel van Rijswijk 
17 Kevser Satir 

 
11 Bente van Geel 

17 Robert Smit 
 

11 Shannen Eikenbroek 
18 Vera van As 

 
12 Pien Ardon 

18 Marianne Jacobs 
 

13 Lisa Holling 
20 Margo Goos 

 
13 Bas Noordermeer 

20 Annuska Fontein 
 

13 Martine Maat - de Wit 
20 Laura van Haaften 

 
15 Arend de Boer 

20 Koen Jacobs 
 

16 Miranda Kallenberg 
22 Johan Matthee 

 
16 Peter van den Wijngaart 

22 Justin FranÇois 
 

17 Annemiek Machielse 
22 Erna Henkelman - Steyn 

 
18 Eloy de Kinkelder 

22 Ruud van Leeuwen 
 

20 Kaatje Coenraads 
23 Mart Meijer 

 
22 Nelly van Sprundel 

23 Jos Boeters 
 

23 Thea Verhoef - van Kaam 
24 Maartje Aarts 

 
23 Richard van Eekelen 

24 Yara Fioole 
 

24 Michelle du Frenne 
26 Jolanda Maris 

 
24 Bart Timmermans 

27 Daphne Kapitein 
 

24 Nick Langeweg 
27 Rene Hollemans 

 
25 Ben Cornel 

27 Anne Willem Maris 
 

26 Youri Valentijn 
28 Lieke van Eekelen 

 
26 Sjoerd Martens 

29 Martijn van Hooydonk 
 

27 Anne Marije Rek 
29 Ymke Timmermans 

 
30 Ingrid Bakker 
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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
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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.

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

d
ru

k
k

e
n

 •
 p

ri
n

te
n

 •
 p

lo
tt

e
n

 •
 a

fw
e

rk
e

n

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




