KNIPSELS
HET CLUBBLAD VAN ATLETIEK VERENIGING GROENE STER

10% KORTING VOOR LEDEN VAN AV GROENE STER
AL 10 JAAR Dé HARDLOOPSPECIALIST
van

WEST-BRABANT

en de

DRECHTSTEDEN

Korte Parallelweg 169, 3311 JN Dordrecht
tel. 078-6356835
dordrecht@loperscompany.nl

www.loperscompany.nl

loperscompany dordrecht
#lcdordt

adres
Gildelaan 11 4761 BA Zevenbergen
telefoon
0168 32 50 50

met zorg geregeld

e-mail
info@notariskantoorzevenbergen.nl
info
www.notariskantoorzevenbergen.nl

INHOUDSOPGAVE MEI 2013
01
02
03

Inhoudsopgave
Informatieblad
Van het bestuur

05
06
07
09

Van de redactie / Clubkleding / Instructie verkeersregelaars
Wedstrijd- & evenementenkalender / Te koop
Voorronde schoolatletiek weer geslaagd!
Afrika / Mutaties

10
11
13-14
14-15

Jurycursus Algemeen succesvol afgerond
Het wandelschoentje / Wandelvreugde
Wandelagenda
Kamp A-pupillen

15-17
17-18

Facebook
Van het trainersfront

20
22-24

Verjaardagen
Jurynieuwsbrief

1

INFORMATIEBLAD VAN AV GROENE STER

Opgericht dd. 19 augustus 1970

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

BESTUUR:
Vacant
Dorien van Someren
Vacant
Sandra Leenheer
Ruud van Leeuwen
Kees Otten
Ronald van der Stroom
Marjolein de Vos

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
7,50
CD-junioren
10,00
13,25
AB-junioren
13,50
13,25
Senioren / Masters
13,50
21,25
Recreanten
10,00
Lopers
10,00
21,25
Wandelaars
6,00
Gastleden
8,00
Donateurs
2,50
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.

Voorzitter
Penningm.
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Kristallaan 7a

0168-404934

Perwijs 23
Bouwensland 18
J.J.Vorrinckstr.23
Achterdijk 49
Melisblok 38

0168-323308
0168-324253
078-6410638
0168-330664
06-22291292

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Thuiswedstrijden
Dorien van Someren

0168-404934

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (W.O.C.):
Ryan Smits
Materiaal
Dorien v. Someren
Thuiswedstrijden
Bert Tielen
Hoofdtrainer

0168-326430
0168-404934
0168-328301

JEUGDCOMMISSIE:
Angela van Haaften, Anet van Hooydonk, Marjolein de Vos.
WANDELCOMMISSIE:
Martine Maat
Arie de Wit

Klundertseweg 27
Koningin Emmastraat 4, Fijnaart

0168-327372
0168-464533

JURYCOMMISSIE (JUCO) :
Ria Buinsters

0168-467060

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

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren

0168- 404934

TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 april
Klatjes + Mini's:
VR
ABC-pupillen:
VR
CD-junioren:
WO
VR
AB-junioren en Senioren
WO
VR
ZO
Recreanten:
DI
Lopers:
MA
DI
WO
WO
DO
VR
ZA
Wandelaars:
DI
ZO

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

MEDIA INFO:
Internet

17:00 - 18:00 uur
17:00 - 18:00 uur
18:30 - 19:30 uur
18.30 - 19.30 uur
vanaf 19:30 uur
vanaf 19:30 uur
10:30 - 12:00 uur
20:00 - 21:30 uur
19:30 - 21:00 uur
20:00 - 21:00 uur
09:00 - 10:30 uur
19:30 - 21:00 uur
19:30 - 21:00 uur
19:30 - 21:00 uur
vanaf 09:00 uur
vanaf 19:00 uur
vanaf 09:00 uur

www.avgroenester.nl

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

SPONSORCOMMISSIE / CLUB VAN 100:
Hester Aofsen, Alex Eradus, Sandra Leenheer, Ronald van der Stroom.
TRAINERS:
Demi Bakker
John Bakker
Dennis François
Justin François
Angela van Haaften
Anet van Hooydonk
Koen Jacobs
Ruud Jacobs
Daphne Kapitein
Ton Kapitein
Jenny Pope
Elsa Smits
Bert Tielen
Jeannie Tielen
Frank Valentijn
Tijs Vermeulen
Marjolein de Vos
Jaap Wagemakers

Klatjes + Mini's
Lopers
Senioren
Senioren
BC-pupillen & Recreanten
BC-pupillen
D-junioren
AB-junioren + Senioren
A-pupillen
Lopers
C-junioren
A-pupillen
AB-junioren + Senioren
Klatjes + Mini’s
Lopers
D-junioren
C-junioren
Lopers overdag

06-29022163
06-21699876
0168-327997
0168-327100
0168-329717
076-5019811
0168-329594
0168-329594
06-31537205
0168-325858
0168-407544
06-12849285
0168-328301
0168-328301
06-12410727
0168-404990
06-22291292
0168-328268

VAN HET BESTUUR
Een kleine verandering in de kop van deze tekst: ‘van de voorzitter’ wordt nu ‘van het bestuur’.
Na de ALV van maart hebben we tijdens de eerste bestuursvergadering de taken verdeeld. Voor ons
allen geldt dat het bestuur een vrijwilligerstaak is. Alle werkzaamheden in het dagelijks leven gaan
gewoon door en mede daardoor zijn we er niet uitgekomen wie de voorzittersrol op zich zou moeten
nemen. Toch moeten een aantal zaken gewoon doorgaan, zoals het stukje van de voorzitter.
Als creatieve oplossing zal het tijdelijk een stukje ‘van het bestuur’ worden en zal het schrijven rouleren.
Zoals Dorien in het vorige clubblad al aangaf hebben we nog mensen nodig in het bestuur. Als je twijfelt
kun je altijd bij ons terecht om te vragen wat de verschillende taken inhouden.
Ondanks dat ik nieuw ben in het bestuur zal ik voor weinigen een nieuw gezicht zijn. Inmiddels loop ik al
een aantal jaren mee als atleet, trainer en jeugdcommissielid. Het bestuur is voor mij een nieuwe
uitdaging die ik graag aanga!
Het competitieseizoen is inmiddels gestart en de eerste wedstrijden zitten erop. Zowel de mannen als
vrouwen masters hebben met een complete ploeg de eerste wedstrijd in Zundert afgewerkt. De C- en Djunioren zijn in Zierikzee geweest, helaas met slechts 1 complete ploeg bij de C-meisjes. En tot slot
hebben de senioren (en AB–junioren) hun eerste wedstrijd op eigen terrein af kunnen werken.
Een wedstrijd die tot in de puntjes verzorgd was door wedstrijdleider Dennis françois en mede door alle
juryleden soepel verliep. De mannenploeg mocht aan het einde van de dag op de bovenste trede van
het podium plaatsnemen en is daarmee poulewinnaar. De dames eindigden op een mooie derde plaats
in de poule. Landelijk staan beide ploegen 7e, dus het seizoen kan nog een staartje krijgen als ze in
september beiden naar de competitiefinale mogen. Maar daarvoor moeten ze deze positie wel vast
weten te houden met nog 2 wedstrijden te gaan.
Naast de competitie zijn er nog veel meer activiteiten geweest. Zo is inmiddels de voorronde van de
schoolatletiek op onze baan afgerond en heeft de burgemeester daaraan zijn bijdrage geleverd door de
prijsuitreiking te openen. En gelukkig nam hij mooi weer mee, dus hij mag zeker vaker langs komen.
Ook is de jurycursus afgerond en zijn van onze vereniging Jolanda Maris, Yvonne Benjamins, Nicki
Webb, Marleen Gijsen en Edwin Otten geslaagd. Via deze weg feliciteren we hen en hopen we nog
regelmatig van hun kennis gebruik te kunnen maken.
Ook komende weken staat er nog een en ander op het programma. Zo is begin juni de avondvierdaagse
en zullen er door de jeugdcommissie verschillende activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd.
Natuurlijk zullen de competitieteams ook nog op verschillende locaties in actie komen!
Marjolein de Vos
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Nieuw bij de 3 Musketiers:

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

Ve r s t a n d Va n

BBQ+

Le

k ke r V e e s
l

vlees + stokbrood + frites
+ sausjes + dessert
+ springkussen voor de kids

22,50p.p.

A. ARDON,
keurslager

www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b

4762 AL Zevenbergen

0168 370 545

info@de3musketiers.nl

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403
www.keurslager.nl

VAN DE REDACTIE
De laatste Knipsels voor de zomervakantie wordt in week 26 verspreid. De kopij voor deze Knipsels kan
uiterlijk ZONDAG 9 JUNI worden aangeleverd.
Hester Alofsen

CLUBKLEDING
Wanneer je aan competitiewedstrijden meedoet, 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, 0168-326427.
Artikel

Prijs

Artikel

Prijs

Top

€ 25,00

Tight kort – Dames/meisjes

€ 23,00

Singlet
Shirt
Trainingspak

€ 25,00
€ 36,00
€ 45,00

Tight middel – Dames/meisjes
Tight middel – Heren/jongens
Vlinderbroekje

€ 23,00
€ 23,00
€ 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.

INSTRUCTIE VERKEERSREGELAARS
Wanneer:
Waar:

20 juni om 19.30 uur.
Moerdijkzaal - gemeentehuis 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
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WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER
Datum
19-05-2013
19-05-2013
25-05-2013
26-05-2013
02-06-2013
4 t/m 7 juni
06-06-2013
16-06-2013
19-06-2013
21&22-06-13
22-06-2013
26-06-2013
23-06-2013
20-08-2013
31-08-2013
01-09-2013
15-09-2013
29-09-2013
13-10-2013
27-10-2013
09-11-2013
29-11-2013
31-12-2013

Evenement
Ah Kaatsheuvelse Pleinloop
Terheijdenloop
Competitie
Competitie
Competitie
Avondvierdaagse
Pagnevaartloop
Competitie
Spelmiddag
Tentenkamp
Competitie
Avondwedstrijd
Competitie
Hoevense Polderloop
CD-junioren uitje
Ladies Run
Groene Ster Loop
Clubkampioenschappen outdoor
De Lage Landen Marathon
Van Oers Marathon Brabant
HIK
Sinterklaasmiddag
Oliebollenloop

Categorie
Lopers
Lopers
CD-junioren
Masters
Senioren 3e divisie
Basisscholen
Lopers
Senioren 3e divisie
Klatjes en mini’s
Pupillen
CD-junioren
ABCD-junioren & Senioren
A-junioren
Lopers
CD-junioren
Dames lopers
Junioren, Senioren & Masters
Alle categorieën
Lopers
Lopers
ABC-pupillen & CD-junioren
Klatjes, Mini’s en BC-pupillen
Alle categorieën

Locatie
Mauritsplein - Kaatsheuvel
Terheijden
Dynamica - Vlissingen
Achilles Top - Kerkrade
AV’56 - Goes
De Knip - Zevenbergen
Oudenbosch
Sprint - Breda
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
Achilles – Etten-Leur
De Knip - Zevenbergen
Spado – Bergen op Zoom
Hoeven
???
Tilburg
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen
Eindhoven
Etten-Leur
De Niervaert - Klundert
De Knip - Zevenbergen
De Knip - Zevenbergen

TE KOOP
LOOPSCHOENEN MET SPIKES
Merk: Nike

Maat: 33

De schoenen zijn al veel gedragen, maar zien er nog goed uit!
Ze zijn voorzien van korte spikes.
Prijs: € 5,00
Bij interesse graag contact opnemen met Carla Timmermans
0168-323857 of caldam@live.nl

Spikes maat 42, maar 3x keer gedragen, voor 50 euro kan je ze komen ophalen.
Bel even om een afspraak te maken om ze te passen: 0168-328046
Adres: Lage Wipstraat 57 te Zevenbergen.
Wesley Timmerman
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VOORRONDE SCHOOLATLETIEK WEER GESLAAGD!
Op woensdag 17 april j.l. vond voor de 33e maal een voorronde van het schoolatletiek toernooi plaats.
Op ons zonnige sportpark waren deze middag meer dan 100 kinderen van diverse basisscholen uit
Zevenbergen, Klundert, Noordhoek, Zevenbergschen Hoek en Hooge Zwaluwe present.
De kinderen konden deze middag kiezen uit onderdelen als 60 meter sprint, verspringen, balwerpen,
600 meter hardlopen en een estafette. Hoewel het plezier in sport natuurlijk het belangrijkst is, werd er
ook gestreden om een plaats in de finale die op zaterdag 8 juni in Bergen op Zoom zal plaatsvinden.
De finalisten kunnen het dan opnemen tegen scholen die voorrondes hebben gewonnen in Roosendaal,
Steenbergen, Oudenbosch, Zundert en Bergen op Zoom.
Bij de meisjes wist het team van het Palet uit Klundert zich te plaatsen voor de finale. De Arenberg en de
Regenboog, beiden uit Zevenbergen, werden vervolgens 2e en 3e.
Bij de jongens konden 2 teams zich plaatsen voor de finale. Beide finaleplaatsen gingen deze keer naar
scholen uit Zevenbergen namelijk; de Regenboog en de Arenberg. De Boemerang, eveneens uit
Zevenbergen, behaalde uiteindelijk de 3e plaats.

7

Fysiotherapie- en trainingscentrum

Chinees Indisch
Restaurant

FYSIOWAVE
Fysiotherapie

Fysiotherapie
Manuele therapie
Lymfedrainage
Sportfysiotherapie
Massagetherapie
Podotherapie
Psychotherapie

Preventieve Fitness

Fitness
Pilates
Zwemles
Baby zwemmen
Peuter zwemmen
Aquarobic
Trimzwemmen

Zwembad

Aquajoggen
55+ zwemmen
Aquabalance
Zwangerzwemmen
Snorkelen
Zwemmen is leuk
Therapiezwemmen

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

WWW.FYSIOWAVE.NL
Veldkers 2

4761WG

Zevenbergen

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

0168-325543

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

Makelaars van goede huizen

Verkoop

en taxaties
Van woningen

en bedrijfspanden

Verhuur en

aankoop Van
woningen en

bedrijfspanden
www.hoogdalem-makelaardij.nl
noordhaven 120 - 4761 dd

Zevenbergen

0168 - 37 15 73

Aandacht voor gast, eten,
drinken en ambiance
dat is onze “HOOFTZAAK”
Dinercafé | Feesten | Vergaderingen | Buffetten | High Tea
Markt 8 | Zevenbergen | T 0168-323620
www.vanderhooft.nl

AFRIKA
Hallo iedereen,
Wij zijn Daphne en Elsa! Veel mensen zullen ons al wel kennen, maar voor degenen die dat nog niet
doen, zullen we ons even kort voorstellen. Daphne is 23 jaar oud en Elsa is 21 jaar oud. Daphne is
kinderverpleegkundige in het ziekenhuis van Bergen op Zoom en Elsa studeert (hopelijk) dit jaar af als
ergotherapeut. We zitten beiden al een hele tijd op atletiek en zijn ook trainsters van de A-pupillen!
Komend najaar gaan we voor 11 weken naar Oeganda toe. Hier gaan we 8 weken vrijwilligerswerk doen
in een crisisopvang voor (wees)kinderen van 0 tot 5 jaar oud.

Het huis waar we heen gaan heet Kaja-Nafasi
home en ligt in de hoofdstad van Oeganda. In het
huis wonen kinderen van 0 tot en met 5 jaar oud.
Hun ouders zijn alcohol-, drugsverslaafd, prostituee
of overleden aan aids of malaria.

Het huis vangt de kinderen op en zoekt zo snel
mogelijk een nieuw tehuis voor de kinderen.
Dit kan zijn bij de biologische familie of adoptie
ouders in Oeganda of het buitenland.

Wil je meer weten over het Kaja-Nafasi huis? Kijk dan eens op: http://www.kajanafasi.org/nl/
Ben je benieuwd geworden naar onze voorbereiding op deze geweldige reis? Word dan vriend van ons
op Facebook en volg onze verhalen over deze super ervaring. Echter, dit stukje staat niet voor niets in
het clubblad……. wij hebben namelijk jullie hulp nodig!
Kinderkleding is erg duur in Oeganda en daarom lopen de kinderen daar vaak in te grote of kapotte
kleding. Daarom willen wij graag kleertjes, schoentjes, rompertjes, etc. meenemen naar Oeganda.
Dus mocht je thuis kleertjes of schoentjes niet meer gebruiken, maak ons en de kinderen in Oeganda er
blij mee! Kleertjes kunnen afgegeven worden tijdens de trainingen!
Kleertjes is natuurlijk niet het enige wat er nodig zou zijn in het huis. Luiers, eten, medicijnen, speelgoed,
etc. zijn ook allemaal hard nodig. Dit kunnen we helaas niet allemaal meenemen in het vliegtuig.
Maar mocht je een donatie willen doen kan dat natuurlijk ook altijd! Je kan bij ons aangeven wat je wilt
dat wij hiervoor gaan kopen in Oeganda.
We zullen van alles foto’s maken, dus misschien zie jij straks je eigen kleertjes o.i.d terug op de foto!
Alvast bedankt!
Groetjes Daphne en Elsa

MUTATIES
AANMELDINGEN
Sara den Hollander
Kay François
Lisa van Wassenaar

Klatje
Klatje
Mini-Pupil

AFMELDINGEN
Joop Barel
Rita den Ridder
Frank den Ridder

Wandelaar
Loper
Loper
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JURYCURSUS ALGEMEEN SUCCESVOL AFGEROND
De Atletiekunie organiseert al vele jaren een groot scala aan opleidingsactiviteiten voor juryleden. Deze
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 volgden 13 cursisten op 13 en 27 april de cursus Jurylid Algemeen. De cursusstof
omvat de taken van een jurylid bij onderdelen als lopen, springen en werpen en hiervan wordt 80% in de
praktijk op de atletiekbaan uitgevoerd. Door middel van wedstrijd situaties hebben ze de diverse
atletiekonderdelen afgewerkt. Naast de theorie was het toch wel even anders om een atleet na te spelen
bij sprinten, verspringen, hoogspringen en speerwerpen. Maar niet onverdienstelijk, vooral omdat er veel
verkeerde situaties nagebootst moesten worden. Hier lag dan ook het leermoment voor de cursisten.
Aan het einde van de 2e dag werd de cursus met een theorie-examen afgesloten en alle 13 deelnemers
zijn geslaagd. Naast Jolanda Maris, Yvonne Benjamins, Nicki Webb, Marleen Gijsen en Edwin Otten van
AV Groene Ster, deden er ook 3 leden mee van ARV Achilles, 4 van Sprint uit Breda en 1 van DJA te
Zundert.
AV Groene Ster is blij dat ze in de toekomst een beroep mogen doen op deze nieuwe juryleden!
We weten bijvoorbeeld van Edwin dat hij de smaak te pakken heeft en hij gaat ET doen als
vervolgcursus. Laten we die nu net hard nodig hebben bij Groene Ster!
Namens het bestuur en Ria Buinsters (juco) van harte proficiat!
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HET WANDELSCHOENTJE
Hallo wandelmaatjes, het heeft even geduurd maar hier een belevenis van mij in het wandelschoentje,
een die ik niet had willen missen. Ik had al veel van de bloesemtocht gehoord, dus wilde deze tocht
dolgraag een keer zelf beleven, zo gezegd zo gedaan. Ik samen met Lia de Groot afgesproken dat we
op zaterdag 20 April de 21e Nationale Rode Kruis Bloesemtocht zouden lopen. Dus op zaterdagochtend
om kwart voor vijf mijn bed uit, tas gepakt en richting Lia, en ja hoor Lia stond al voor het raam te
springen die had er ook zin in. Dus daar gingen we, samen op weg naar Geldermalsen. We hadden er
zin in, het beloofde een mooie dag te worden en we zagen onderweg de zon opkomen schitterend!
We kwamen rond kwart voor zeven in Geldermalsen aan en waren zeker niet de eersten. We werden
heel goed naar de parkeervelden begeleid door tal van vrijwilligers en zagen overal auto’s, auto’s en
auto’s. Na inschrijven, een lekker bakkie koffie en een bezoek aan dixiland (toilet) zijn we van start
gegaan rond half acht voor de 25km. We hebben onderweg heel erg genoten van de omgeving. Ook al
hebben we dan niet zo heel veel bloesem gezien, omdat door de weersomstandigheden van de laatste
tijd alles nog in knop stond, het was een hele belevenis. 25.000 mensen namen deel aan deze
wandeltocht, we hadden stralend weer, overal bij de stops (en dat waren er nogal wat) dweilbandjes,
orkestjes, zelfs een mannenkoor. Ook aan eten en drinken ontbrak het niet, alles was er te koop. Ook
petje af voor de militairen die alle noodbruggen aangelegd hebben. Het was ook prettig dat er overal
voldoende toiletten stonden. Complimenten voor de organisatie! Kortom beste wandelaars dit moet je
een keertje meegemaakt hebben. Wij waren zo rond half twee weer aan de finish, daar afgemeld en een
mooie medaille in ontvangst genomen. Toen weer helemaal moe en voldaan samen richting
Zevenbergen gegaan.
Veel zonnige wandelgroetjes Elly Stange en Lia de Groot.

WANDELVREUGDE
Ik schrok een beetje toen ik de actielijst van de wandelcommissie bekeek. Ben ik nu alweer aan de beurt
voor het schrijven van een stukje voor de rubriek Wandelvreugde? En jawel het klopte inderdaad!
Wandelvreugde wordt op toerbeurt door de leden van de wandelcommissie verzorgd en als er dan maar
twee commissieleden zijn, dan ben je weer snel aan de beurt.
Joop Barel heeft zijn lidmaatschap van Groene Ster opgezegd dus nu bestaat de commissie nog uit
twee personen. Martine en ik willen proberen de tochten op zondagmorgen, de dinsdagavondtochten,
de autotochten, de uittochten en de deelname aan de 4daagse te blijven organiseren.
Omdat Joop ook niet meer mee gaat naar Nijmegen als verzorger, moest ik op zoek naar een vervanger
voor Joop. Gelukkig is Jolanda Santegoeds bereidt gevonden om dit jaar mee te gaan als verzorgster en
ons te voorzien van een natje en droogje op de rustposten. Ik denk dat wij in de toekomst wel meer een
beroep gaan doen op de leden om de begeleiding van de tochten op zondag of dinsdag van ons over te
nemen. Ik hoop dat wij hiervoor altijd bij de leden aan kunnen kloppen.
Als deze Knipsels op de deurmat valt, dan zal de sponsortocht Rotterdam – Klundert al wel gelopen zijn.
Maar toch, Norma en Elly, veel succes met deze tocht en hopelijk met een mooi financieel resultaat voor
de C.F. stichting.
Op het schema van de uittochten staat voor 8 juni de Mito mars in Roosendaal vermeld, maar door
omstandigheden is deze tocht afgelast, zo hebben wij vernomen. Waarschijnlijk gaan we nu naar St.
Maartensdijk op Tholen. Daar wordt de Oosterschelde Marathonwandeltocht gelopen, georganiseerd
door de Oosterscheldestappers. Maar jullie zien vanzelf de uitnodiging met de definitieve bestemming
wel verschijnen of op het schema in Knipsels
Groeten, Arie.
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Wilt u ook adverteren
in ons clubblad?

Vraag naar onze
voordelige tarieven
via
knipsels@avgroenester.nl

POVER SCHOENEN & SPORT
NIEUWE COLLECTIE WANDELSCHOENEN

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

Lowa, Meindle, Salamon,
New Balance, Gri-Sport, Asics
Voor de sfeer rondom uw woning
Leverancier aan
hovenier & particulier

M. Heeren: 06-54985679

VAN AART BANDEN
BANDEN
Industrieweg 11
4762 AE Zevenbergen
Tel.: 0168-328741
www.vanaartbanden.nl

UITLATEN

ACCU’S

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

Noordhaven 86, Zevenbergen
0168-324404
Mevr. B. Kemner
Slingeland 30
Zevenbergen

Gediplomeerd Pedicure
Lid Provoet

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

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

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!

VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen
Tel:0168-335199 Fax:0168-370280
e-mail: info@vanloonjuweliers.nl

Kijk ook eens
in onze webshop!

www.vanloonjuweliers.nl

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

WANDELAGENDA
ZONDAGMORGEN TOCHTEN
Datum
nr. Route
19 mei
geen tocht, Pinksteren
26 mei
51
Maria Hoeve
02 juni
autotocht
09 juni
40
Rode Vaart
16 juni
geen tocht, Vaderdag
23 juni
50
Langeweg
30 juni
56
Oudenbosch
07 juli
autotocht
14, 21, 28 juli
geen tocht, vakantie

DINSDAGAVOND TOCHTEN
Datum
nr. Route
21 mei
19
Nolleke Sas
28 mei
21
Klundertseweg
04 juni
22
Naturisten
11 juni
28
Pootweg
18 juni
32
Bloemendaal
25 juni
38
Krukweg
02 juli
22
Naturisten
09 juli
21
Klundertseweg
16, 23, 30 juli
geen tocht, vakantie

UITTOCHTEN
zaterdag 18 mei

afstand Begeleider
14
12
14
15

afstand
10
10
10
10
12
12
10
10

Arie
Martine
Anneke
Elly
Arie
Anneke

Begeleider
Elly
Martine
Elly
Martine
Elly
Martine
Elly
Martine

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:
7.00-09.00
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

zaterdag 8 juni

Oosterschelde Marathonwandeltocht, WSV Oosterscheldestappers
sport&gemeenschapscentrum Haestringe, Sportlaan 2D, Sint-Maartensdijk
42,2 km start: 7.30-09.00
31.6 km start: 7.30-10.00
21,1 km start: 7.30-12.00
10,5 km start: 7.30-13.30

zondag 23 juni

Enclave zomertocht, wandelclub Walking Activities,
camping Buitenlust, Huisdreef 1, Alphen
40 km start:
8.00-09.30
30 km start:
8.00-10.00
24 km start:
8.30-11.30
12 en 6 km start: 8.30-13.00
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zaterdag 6 juli

Zevendorpentocht, WSC Vosmeer
Dorpshuis de Vossenkuil, Bou Kooijmanstraat 48, Oud-Vossemeer
50 km start: 7.00-08.00
40 km start: 7.00-09.00
30 km start: 7.00-10.00
20 km start: 8.00-11.00
15 km start: 9.00-13.00

KAMP A-PUPILLEN
Hallo,
Wij zijn Janne en Bente de Jager. Wij zijn A-pupil en wij zijn dit jaar met al onze vriendinnen weer op
kamp geweest. Samen met heel de A-pupillen groep hebben wij dit jaar het weer heel erg naar ons zin
gehad. Daphne en Elsa hadden de leukste spelletjes bedacht. En tussen al die leuke spelletjes door
waren er twee hele leuke speeltuinen en een voetbalveld zodat je je nooit verveelt! De eerste avond
hadden we het “het zintuigen spel” gespeeld. Bij “het zintuigen spel” had je vijf zintuigen die je moest
gebruiken in het bos. Tijdens het kamp hadden we een spel dat heel de tijd bezig was, “het moordspel”.
Iedereen kreeg een kaartje waar opstond wie je moest vermoorden. Je moest iemand vermoorden
doormiddel van een vraag te stellen die op je kaartje stond, daar mocht de ander dan geen antwoord op
geven. Als je dood was kreeg je een rode stip op je voorhoofd (met lippenstift van Elsa) en moest je je
kaartje geven aan de gene die jou had vermoord. Als laatste die avond hadden we een spel waarbij je
een tweetal moest maken en een iemand daarvan moest geblinddoekt. Je moest dan met je tweetal
naar geluiden zoeken en naar lampjes. Maar dat was moeilijk omdat een iemand niets zag en er lagen
veel obstakels. We sliepen die avond rond half 2.

De tweede dag hadden we in de
ochtend de warming up. Daarna
gingen we pas eten. Die dag hadden
we het gezamenlijke spel. Het thema
was dit jaar “survival”. Daarbij gingen
we in groepen met alle leeftijden de
spelletjes doen. Die avond vierden
we de verjaardagen van Ymke en
Lieke met wat leuke muziek!!!
Levend stratego deden we die avond ook nog. Iedereen had een kaartje waar zijn sterkte/personage op
stond. Natuurlijk moest je de vlag vinden om het spel te vinden! Dit vonden wij een van de leukste
spelletjes van het kamp. (Natuurlijk gaat het moordspel heel de tijd door). In die avond hadden we nog
een spel; “jongens tegen de meisjes”. Jammer genoeg voor de meisjes hadden de jongens gewonnen.
We hadden een quiz, blikken gooien, snoepjes happen in het water, peperkoek happen en puzzelen met
letters.
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De laatste dag alweer! Eerst in de ochtend levend cluedo, maar eerst gezellig op de foto met je team!

En nu maar eens gaan zoeken wie er vermoord is, met wat, en waar! Na een best wel lange tijd van
zoeken weten we wie er vermoord is met wat en waar hij/zij vermoord is. Het was Usain Bolt die met een
kogel is vermoord is op een grasveld!!! O nee, het kamp is al weer bijna afgelopen! Eerst nog een
wandeling door het bos met wat hele grappige en leuke foto’s.

Nog wat eten spelen en drinken en het kamp is alweer voorbij! Iedereen die ervoor gezorgd heeft dat wij
op kamp konden; dank je wel! En tot volgend jaar!
Groetjes van Janne en Bente de Jager.

FACEBOOK
Hoi ik ben Laura Plug.
Ik woon in Noordhoek en ben 7 jaar. En ben een C- pupil.
Sinds vorig jaar april zit ik op atletiek, dat is erg leuk omdat we
veel verschillende onderdelen oefenen. Soms doe ik mee aan een
wedstrijd.
Dit jaar ben ik voor het eerst meegegaan op kamp. Daar hebben
we veel buiten gespeeld en zelfs in het donker met zaklampen
buiten gelopen.
Groetjes Laura
De volgende die een stukje mag schrijven is: Lotte Maris

Ik ben Niels Cabaret en ben 9 jaar. Ik ben bij de klatjes begonnen. Ik zit nu ongeveer 3 jaar op atletiek
samen met mijn tweelingbroer Bart. Gisteren hebben we voor het eerst discus werpen gedaan.
Dat vond ik echt super leuk, net als speerwerpen. Verspringen vind ik ook leuk. De trainsters zijn
Daphne en Elsa. Het kamp vind ik ook super leuk. 's avonds in het bos en lekker chips eten in bed.
Ik zit ook nog op tennisles.
Groetjes Niels.

De volgende die een stukje mag schrijven is Bart Cabaret
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Hallo allemaal,
Ik ben Carla Smits-Jacobs en getrouwd met Ryan Smits, onze kinderen zijn Tim en Elsa en ik ben
28 jaar lid van Groene Ster. Met deze ene zin kan ik al een heel verhaaltje schrijven!
Ik heb Ryan namelijk heel romantisch ontmoet op de Groene Ster.
Samen met mijn moeder en tweelingzus stond ik 31 jaar geleden achter de bar in het oude maar
supergezellige houten gebouwtje. En zo leerde ik Ryan kennen. Mijn vader Piet Jacobs, van de
onderhoudsploeg nu, zat in het bestuur en deed het materiaal. (in het nieuwe gebouw sta ik ook weer
achter bar)
Ryan zijn familie sportte ook bijna allemaal bij Groene Ster, pa Smits, broer, zussen, zwagers en later
ook zijn neefjes. Wim Verhoeven is nu nog actief als scheidsrechter. Alle andere oudere familieleden zijn
gestopt. Maar de neefjes Lex en Frits Verhoeven en Eric van den Berg met hun gezinnen zijn nog actief.
En de volgende generatie staat alweer in de startblokken.
Ryan traint al meer dan 35 jaar met mijn broer Ruud. Kunnen jullie het nog volgen? Mijn broer heeft 2
zoons en die zijn ook fanatiek bij ons cluppie, Wouter heeft de vorige keer in het clubblad geschreven en
loopt ook graag, net als zijn vader vroeger. Koen is natuurlijk ook atleet en is daarnaast, net als zijn
vader, trainer van één van de juniorengroepen. Naast atletiek doet hij heel veel aan andere sporten voor
zijn opleiding.
Met een feestje bij Groene Ster leerde ik dus Ryan kennen, we zijn in mei 28 jaar getrouwd.
Onze kinderen gingen ook op atletiek en hielpen opa en hun vader al vroeg mee met het materiaal
klaarzetten voor wedstrijden of crossen en deden zelf natuurlijk ook mee.
Angela Rindt, onze pas afgetreden secretaris, is al 27 jaar mijn beste vriendin en ook haar leerde ik
kennen via Groene Ster en haar zoon Jochem. Samen hebben we heel wat Groene Ster avonturen
beleefd.
Ieder jaar is er een kamp voor de kinderen. Zolang ik me kan herinneren is dat in Loon op Zand.
Onze kinderen waren gek op die kampen, met zijn allen in die slaapzalen, lekker door de bossen
struinen en spelletjes doen. Nu gaan mijn dochter Elsa en neefje Koen als trainers mee en zijn mijn
broer en schoonzus de kampleiding.
Mijn schoonzus is Marianne Jacobs en we zijn 28 jaar geleden gelijk op atletiek gegaan. Marianne was
meer van de technische nummers en ik van het lopen. Nu lopen we al jaren samen, jullie zullen ons vast
weleens kwebbelend voorbij hebben zien lopen.
Er is door de jaren heel wat georganiseerd bij Groene Ster: playbackshows, wadlopen, langlaufen,
kampen, feestavondjes enz. Doordat je actief betrokken bent is er een leuke sfeer en is het gezellig en
leer je gelijk een hoop mensen kennen.
Kees Otten, ook al een goede vriend van ons via Groene Ster, organiseert samen met de
nevenactiviteitencommissie nog steeds leuke activiteiten. Dus kom er heen als er iets georganiseerd
wordt, want die activiteiten zijn altijd gezellig en laten zien dat we niet alleen sporten.
Ik schiet misschien van het een naar het ander, maar door de mensen die we leerden kennen bij Groene
Ster gingen we met hele families op voorjaarsvakantie en wintersport. Supergezellig!
We deden een keer spontaan mee aan de carnavalsoptocht met een improvisatie. Daaruit is de
carnavalsclub De Hoofdrollers ontstaan. Ook weer een supergezellige tijd, bouwen in de oude kantine
en met de grote en kinderoptocht meedoen en nog eerste plaatsen winnen ook. Een leuke groep van
gezellige Groene Sterren, waar we dan ook carnaval mee vierden en nog steeds doen. Met de
Hoofdrollers zijn we, na een mooie tijd, 2½ jaar geleden gestopt.
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Ik heb verschillende looptrainers gehad in die 28 jaar. Met 2 van hen gaan we ieder jaar op
motorweekend. Ook weer ontstaan dankzij Groene Ster.
Mijn leven bestaat voor een groot deel uit Groene Ster. Ik ben begonnen met 1 keer in de week
hardlopen en al snel werd dat 2 en toen 3 keer per week. De laatste 3 jaar doe ik er ook nog zumba bij.
We liepen altijd door weer en wind, zelfs met 5 cm sneeuw op je kop. Ik moet zeggen dat ik toen erg
fanatiek trainde en nu eigenlijk meer loop te kwebbelen. Mensen zijn vaak blij dat ik zoveel klets, want
dat leidt af en zijn ze zo weer een stuk verder gelopen
Zaterdagsmorgens loop ik met de club een lange afstand, mijn vaste maatje is Annuska en we lopen dan
10 a 12 km. Af en toe doen we een halve marathon. Ik ben niet zo’n wedstrijdloper, alhoewel ik vroeger
toch best wat leuke loopjes heb gedaan, een erg leuke was de vroege vogeltocht in Wagenberg die om
klokslag 6 uur begon en je met worstenbrood eindigde.
Maandag en donderdag doe ik kortere afstanden. Ook lekker hoor maar het liefst doe ik duurlopen.
Op maandagavond sta ik met Marianne achter de bar in het nieuwe clubgebouw. Gelukkig komen
steeds meer mensen na een training wat drinken in de kantine, het is gezellig en goed voor de omzet
voor onze club. Er wordt trouwens nog steeds barpersoneel gevraagd, voor na de trainingen maar ook
met wedstrijden.
Onze club draait op vrijwilligers. Ryan heeft lang in het bestuur gezeten en 1000 en 1 dingen voor de
club gedaan en die doet hij nog steeds. Ik ben meer op de achtergrond gebleven en doe jureren,
clubbladen rondbrengen, bardienst en andere hand en span diensten verlenen.
Er is genoeg te doen bij de club, dus als je zin hebt, kom er gezellig bij.
Ik geef het stokje door aan Roel Vissers. We hebben gezellig heel wat jaartjes samen hardgelopen.
Samen zitten we ook in het staatsloterijclubje van lopers. Wat er door Groene Ster niet allemaal ontstaat
he.
Groetjes Carla

Ik ben Martijn van Hooydonk, ik ben 16 jaar en zit bij de B-junioren, ik zit bij groene ster sinds de Cpupillen omdat ik toen ben meegegaan met mijn moeder die die groep training geeft en ik sindsdien bij
groene ster ben blijven hangen.
Nu ga ik nog steeds iedere week met plezier naar de training, mede omdat groene ster een club is waar
het plezier hebben voorop staat en het minder uitmaakt wat je presteert. Nu vind ik het vooral leuk om
onderdelen zoals ver, discus en speer te doen.
Martijn
De volgende die een stukje mag schrijven is Joost Surewaard

VAN HET TRAINERSFRONT – Doping overwegingen
De bekentenissen van wielrenners volgen zich de afgelopen maanden steeds sneller op. EPO-gebruik,
cortisonen, bloeddoping en weet ik welke middelen allemaal nog meer. Lance Armstrong, Danny
Nelissen en enige tijd geleden ook Michael Boogerd, allemaal hebben ze in hun professionele carrière
gebruikt. Het lijkt er sterk op dat in ieder geval tot 2008 alle wielrenners wel iets illegaals deden.
In eerste instantie leek het er op dat de situatie in het wielrennen een exces is, maar ook in andere
sporten (waaronder atletiek) komen er steeds meer verhalen naar boven (terwijl ik dit stukje schrijf is er
ook berichtgeving over bloeddoping bij Keniaanse hardlopers en zijn diverse Oost-Europese atleten
betrapt). Vraag is nu; Hoe erg is dit en wat zouden we er tegen moeten doen (als we er al iets tegen
zouden moeten doen)?
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Ten eerste ben ik van mening dat doping niets doet aan talent en doorzettingsvermogen. Je kan nog
zoveel doping nemen, zonder talent en doorzettingsvermogen zal je nooit een winnaar worden (afgezien
van het feit dat je met doping natuurlijk nooit een echte winnaar wordt!). Daarnaast is de grens tussen
wat wel eerlijk is en wat niet, gevoelsmatig vaag. Natuurlijk zijn de regels heel zwart-wit; Je bent in
overtreding als je iets gedaan hebt wat niet toegestaan is en/of middelen in je lichaam hebt die op de
dopinglijst staan.
Maar wat nu als een sporter een nieuw middel heeft genomen, wat heel duidelijk prestatiebevorderend
is, maar, omdat het zo nieuw is, nog niet op de dopinglijst staat en zelfs nog niet gedetecteerd kan
worden tijdens controles? Het merendeel van de mensen zal dit oneerlijk vinden (ik ook), maar aan de
andere kant zoeken sporters wel continue verbeteringen op om beter dan de andere sporters voor de
dag te komen. Denk hierbij aan de klapschaats bij het schaatsen, spikes bij atletiek, carbonfietsen bij het
wielrennen, weerstandsloze zwempakken bij het zwemmen en betere aerodynamica bij de formule 1.
Bij al deze voorbeelden hebben bepaalde sporters een voordeel ten opzichte van anderen, simpelweg
omdat ze iets nieuws hebben, wat niet door het reglement wordt (of werd) uitgesloten. Zijn ze dan aan
het valsspelen? Ervaring leert dat deze zaken niet als valsspelen opgevat worden en dat snel alle
andere atleten dezelfde verbeteringen gaan gebruiken, maar waarom zou een nieuw middel dat (nog)
niet op de dopinglijst staat dan wel als valsspelen bestempeld moeten worden?
Sporters (en zeker topsporters) zoeken natuurlijk altijd de grenzen op van wat ze kunnen en wat ze
mogen. Dit geldt ook voor voeding. Het is onzinnig om te verwachten dat (top-)sporters met hetzelfde
eetpatroon als niet-sporters een marathon binnen de 2:10 kunnen lopen of 3 weken lang heel Frankrijk
rond kunnen fietsen met een gemiddelde snelheid van meer dan 40km per uur. Sportdranken en extra
voedingssupplementen zoals vitamines, mineralen en creatines zijn (naar mijn mening en volgens de
dopinglijst) gerechtvaardigd om het sportlichaam enigszins “gezond” te houden. Voedingssupplementen
zijn wel degelijk iets anders dan doping. Vaak gaat het om lichaamseigen stoffen, die door het veel en
intensief sporten aangevuld moeten worden. Neem bijvoorbeeld creatine, de brandstof voor spieren.
Deze stof zit in veel eten (brood, vlees). Om de hoeveelheden aan te vullen die een sporter tijdens
inspanning verbruikt moet hij met een normale voeding wel heel veel extra eten, wat de sportprestaties
ook niet echt bevorderd.
Het grote verschil zit ‘m in het feit dat de middelen die op de dopinglijst staan vaak geen lichaamseigen
stoffen zijn en soms simpelweg gewoon gevaarlijk zijn. Hetzelfde geldt voor methoden die illegaal zijn
zoals bloeddoping. Voor de topsporters met een heel medisch team om zich heen zal het met die
gevaren wel meevallen (hoewel de atleten uit het voormalige Oost-Duitsland er niet echt gezonder van
geworden zijn….), maar voor de (sub-)toppers en jeugd die zo’n team niet hebben kan het zelfs
levensgevaarlijk zijn. Vrijgeven van doping is dus wat mij betreft GEEN optie, maar het zadelt me wel op
met een dilemma;
Aan de ene kant wil ik het niet vrijgeven in verband met de gevaren, aan de andere kant begrijp ik ook
dat atleten de grenzen van het haalbare willen opzoeken en dat ze het (ook met doping) nog steeds
allemaal zelf moeten doen. Daarnaast gaat in alle controles natuurlijk wel heel veel geld en energie
zitten. Geld wat niet gestoken kan worden in de sport zelf.
Desalniettemin ben ik toch van mening dat een schone sport essentieel is en dat de dopingcontroles
nodig zijn en blijven, al is het alleen maar om de (top-)prestaties te kunnen vergelijken met de
amateurprestaties. Wel is het zo dat op de dopinglijst alleen de gevaarlijke zaken moeten staan en dat
simpele middelen die een normaal persoon gewoon bij het Kruidvat kan halen niet een hele sportcarrière
om zeep mogen helpen. Waar ik nog wel vraagtekens bij heb is de wijze van controleren. Als je van de
sporters die bekend hebben hoort dat ze 10 jaar lang hebben kunnen gebruiken, zonder ook maar één
keer tegen de lamp gelopen te zijn, dan klopt er iets niet. Hoe het wel moet weet ik ook zo snel niet,
maar de invoering van het bloedpaspoort vanaf 2008 lijkt een goede stap te zijn geweest.
Tenslotte, hoewel het gebruik van doping in mijn ogen valsspelen is, wordt de zwaarte van dit valsspelen
naar mijn idee te vaak te veel overschat. Natuurlijk is jarenlang doping gebruik zwaar oneerlijk, maar
moet de atleet er nog altijd zelf heel veel voor doen om goed te presteren. Het omkopen van
scheidsrechters of tegenstanders vind ik misschien nog wel erger dan het gebruik van middelen
waardoor je trainingsresultaat iets beter wordt. Maar linksom of rechtsom, het is nog altijd beter om zo
ver mogelijk van deze praktijken verwijderd te blijven en gewoon zelf te (kunnen) genieten van de sport!
Dennis François

De volgende die een stukje mag schrijven is Marjolein de Vos.
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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

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!
VERKOOPT!
Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168-335855

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 profiteer bovendien van bijzondere aanbiedingen en
acties.

info@bonmakelaardij.nl
Grando
Keukens & Bad Zevenbergen
www.bonmakelaardij.nl

Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700,
Betaalbaar Keukendesign

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

VERJAARDAGEN
MEI
1
3
3
4
5
5
5
7
8
9
10
11
12
16
18
19
20
20
21
21
22
23
25
26
27
29
31
31
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Edward Verkade
Renate Kemner
Andy Kremers
Melanie Lips
Wim Verhoeven
Nina Eikenbroek
Stevin van der Meer
Merijn van den Berg
Michiel Elzerman
Johanna van der Linden
Maaike Brouwer
Mieke Thijsse
Lotte van der Made
Anneke Franken
Wouter van As
Richel Gruijters
Miranda van Sliedregt
Esther Bon
Philly Brooymans
Pleun van der Made
Veerle Maris
Geoffrey Westhoff
Rosanne Jacobs
Saar Martens
Jeanny van Kaam
Wout Overzier
Tamar van der Linden
Paul Bezemer

JUNI
2
3
3
4
5
5
6
6
6
9
9
11
11
11
13
14
15
16
16
16
17
17
19
19
19
19
20
21
21
22
22
25
25
25
25
26
27
27
28
28
28
29
30
30

Wislet de Hair
Marcel Henkelman
Arna Versteden
Imane Hsaine
Valentijn van Dijk
Margot van der Ven
Jessica Schouwenaars
Jan Zandbergen
Bas van de Broek
Martin van Heeren
Evert Roffel
Antoinet Surewaard
Joost Knook
Marjolein Grashoff
Will Stange
Hester Alofsen
Rob Keijer
Wouter Jacobs
Alex Eradus
Kay François
Jaap Wagemakers
Anet van Hooydonk
Wijnand van Dijk
Anton Strootman
Sarah de Geus
Kevin Meijers
Ad van Alphen
Bea Vegers
Jessica den Hollander
Femke Derks
Julian Geelen
Robin Stiefel
Davy Stiefel
Andre van Hooijdonk
Hubear Nijenhuis
Nicki Pope
Jurgen Holling
Lucia Geelen
Sem Melissen
Michelle ter Horst
Thijs van Wassenaar
Els Cornel
Demi Bakker
Paul Nuijten

Galgenweg 62
06-57330399

Re-Active biedt u:
•
•
•
•
•
•
•
•

4761 KN Zevenbergen
www.re-active.nl

Fysiotherapie (ook aan huis)
Arbeidsfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Medische Trainings Therapie
Kinesiotaping
Rugscholing
Therapiezwemmen
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
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24

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 grenzeloos en zetten we alles op alles. Letterlijk, want ‘kan niet, bestaat niet’.
Onze producten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleurenprints
Zwart/wit prints
Haal- en breng service
Briefpapier
Enveloppen
Visitekaarten
Brochures
Posters
Banners
Technische tekeningen
Etc.
0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl • www.orbit4allmoerdijk.nl

VOOR AL JE ATLETIEK
SPULLEN GA JE NAAR
RUNNERSWORLD
BREDA , DE SPECIALIST
VOOR BEGINNENDE EN
GEVORDERDE LOPERS IN
WEST-BRABANT

HAAGDIJK 251
4811 TS BREDA
(076)5221561
E: INFO@RUNNERSWORLDBREDA.NL
WWW.RUNNERSWORLDBREDA.NL

ZIJN FAN VAN GROENE STER
BREDA

drukken • printen • plotten • afwerken

Zet alles op alles

"OUWBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

"OUWBEDRIJF 6ROLIJKISGESPECIALISEERDINDETURN KEYREALISATIEVANDEGELIJKEENDUURZAME
BEDRIJFSGEBOUWEN $E FOCUS IS GERICHT OP SNELHEID EN KOSTENBEHEERSING 6ROLIJK DENKT
MEE OVER HET ONTWERP EN DE MATERIAALKEUZE OM ZEKER TE ZIJN DAT DE KARAKTERISTIEKEN VAN
HET BEDRIJFSPAND EXACT AANSLUITEN OP HET PROlEL VAN DE OPDRACHTGEVER /NGEACHT OF DIE
AFKOMSTIG IS UIT DE INDUSTRIE DIENSTVERLENING OF DE AGRARISCHE SECTOR

#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK "6:EVENBERGEN

!ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK IS SPECIALIST IN NIEUWBOUW EN RENOVATIE VAN WOONHUIZEN
APPARTEMENTEN $OOR ACTIEF MEE TE DENKEN OVER ONTWERP EN MATERIAALGEBRUIK
VERHOOGT 6ROLIJK DE FUNCTIONALITEIT EN DE BELEVINGSWAARDE VAN HET GEBOUW !AN
DE HAND VAN EEN GESTRUCTUREERDE PLANNING ÏN UITVOERING KRIJGT DE OPDRACHTGEVER
DE ZEKERHEID VAN EEN PROBLEEMLOOS VERLOOP VAN HET BOUWPROCES (ET IS DEZE
GOUDOMRANDE GARANTIE DIE KENMERKEND IS VOOR !ANNEMERSBEDRIJF 6ROLIJK
#AMPAGNEWEG  \  2- :EVENBERGEN \ 4     \ INFO BBVROLIJKNL

