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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
Angela Rindt             0168-328306

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

MEDIA INFO:  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

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:
Martine Maat  Klundertseweg 27            0168-327372
Arie de Wit  Koningin Emmastraat 4, Fijnaart       0168-464533

JURYCOMMISSIE (JUCO) :  
Ria Buinsters                                                   0168-467060

TRAINERS:
Demi Bakker  Klatjes + Mini's           06-29022163
John Bakker  Lopers            06-21699876
Dennis François  Senioren            0168-327997
Justin François  Senioren            0168-327100
Angela van Haaften  BC-pupillen & Recreanten                   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
Marian Roest  BC-pupillen            0165-314518
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
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. 

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

TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 april
Klatjes + Mini's:   VR    17:00 - 18:00 uur 
ABC-pupillen:  VR    17:00 - 18:00 uur  
CD-junioren:  WO  18:30 - 19:30 uur
   VR    18.30 - 19.30 uur 
AB-junioren en Senioren WO  vanaf 19:30 uur
   VR    vanaf 19:30 uur
   ZO    10:30 - 12:00 uur
Recreanten:  DI      20:00 - 21:30 uur   
Lopers:   MA   19:30 - 21:00 uur  
   DI      20:00 - 21:00 uur
   WO   09:00 - 10:30 uur 
   WO   19:30 - 21:00 uur
   DO    19:30 - 21:00 uur
   VR     19:30 - 21:00 uur 
   ZA     vanaf 09:00 uur 
Wandelaars:  DI      vanaf 19:00 uur
   ZO     vanaf 09:00 uur

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

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

secretaris@avgroenester.nl
knipsels@avgroenester.nl

clubvan100@avgroenester.nl
gsl@avgroenester.nl

kantinecommissie@avgroenester.nl 
loperscomm@avgroenester.nl

sponsorcommissie@avgroenester.nl   
wandel@avgroenester.nl

info@avgroenester.nl
inschrijven@avgroenester.nl

uit.secretariaat@avgroenester.nl
trainers@avgroenester.nl

puptrainers@avgroenester.nl
cdtrainers@avgroenester.nl

absentrainers@avgroenester.nl
looptrainers@avgroenester.nl

BESTUUR:
Vacant    Voorzitter    
Dorien van Someren Penningm.   Kristallaan 7a           0168-404934
Vacant   Secretaris     
Sandra Leenheer  Lid     Perwijs 23          0168-323308
Ruud van Leeuwen  Lid     Bouwensland 18          0168-324253
Kees Otten  Lid     J.J.Vorrinckstr.23             078-6410638
Ronald van der Stroom Lid     Achterdijk 49          0168-330664
Marjolein de Vos  Lid     Melisblok 38          06-22291292

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Thuiswedstrijden  Dorien van Someren                            0168-404934

CLUBTENUE:     Jeanny van Kaam           0168-326427
     Meer informatie:  zie clubblad.



 

VAN HET BESTUUR 

VAN DE REDACTIE 

AANBIEDING SGZ 

 
Vandaag ben ik aan de beurt om namens het bestuur een stukje te schrijven. Aangezien we net de 
avondvierdaagse achter de rug hebben kan ik gelijk onze juryleden bedanken die hebben meegeholpen 
bij de oversteekplaatsen. Voor de bijna 1000 deelnemers hebben wij een nieuw defilé gelopen vanaf de 
parkeerplaats van Virtus/Seolto naar ons sportpark de Knip. Aangezien dit de 40ste avondvierdaagse 
was, had de band de Oranje Garde uit Klundert ook haar zustervereniging uit Heinenoord uitgenodigd, 
waardoor er tijdens het defilé zowel vóór als midden in de groep muziek te horen was. Na afloop 
speelden de 2 korpsen nog een taptoe op ons veld. Alle deelnemers kregen een medaille en een 
certificaat. Het nieuwe defilé heeft 1 nadeel….. Omdat de ouders en familie bij Virtus hun auto 
neerzetten was er bijna geen plaats meer voor de lopers zelf. De avondvierdaagse voor volgend jaar kan 
je alvast in de agenda zetten: 10 tot en met 13 juni 2014. 
  
Woensdagavond 26 juni hebben wij voor de vakantie nog een avondwedstrijd die om 18.45 uur begint. 
Heb je jezelf nog niet opgegeven dan kan dit alsnog. 
 
24 juni a.s. hebben wij de laatste bestuursvergadering vóór de vakantie en op 19 augustus de eerste 
vergadering na de vakantie. 
 
Verder wens ik iedereen een prettige vakantie met heel veel zonnig weer. 
 
Met vriendelijke groet namens bestuur, 
 
Ruud van Leeuwen 
 

 
De laatste Knipsels voor de vakantie. Hopelijk doet iedereen voldoende inspiratie op, zodat er na de 
vakantie weer een goed gevulde Knipsels op de mat verschijnt!  
De kopij voor kan uiterlijk ZONDAG 25 AUGUSTUS worden aangeleverd.  
 
Hester Alofsen 
 
 

De zomer komt er weer aan en dat betekent dat het seizoen bij onze vereniging voor een aantal leden 
weer stil komt te liggen. Maar wie wil er nu niet in topvorm blijven? 
Daarom biedt SGZ Sport & Wellness wederom de mogelijkheid om ons ook tijdens de zomer in vorm te 
houden, met de 3=2 actie!  Met deze actie kan er gedurende 3 maanden onbeperkt gebruik gemaakt 
worden van hun faciliteiten voor de prijs van 2 maanden.  
Hierbij kan je kiezen voor een basisabonnement, waarbij je gebruik kan maken van de fitness, 
groepslessen en squash. De totaalprijs hiervoor bedraagt €83,50.  
Of je kan kiezen voor een onbeperkt all-in abonnement, inclusief het gebruik van het zwembad,                      
de wellness, fitness, groepslessen en squash, voor de prijs van €99,-.  
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CLUBKLEDING 

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

BESTUURSVERGADERING 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
20-06-2013  Vergadering Wandelaars De Knip - Zevenbergen 
21&22-06-13  Tentenkamp Pupillen De Knip - Zevenbergen 
22-06-2013  Competitie CD-junioren Achilles – Etten-Leur 
26-06-2013  Avondwedstrijd ABCD-junioren & Senioren De Knip - Zevenbergen 
23-06-2013  Competitie  A-junioren Spado – Bergen op Zoom 
20-08-2013  Hoevense Polderloop Lopers Hoeven 
31-08-2013  CD-junioren uitje CD-junioren ??? 
01-09-2013  Ladies Run Dames lopers Tilburg 
15-09-2013  Groene Ster Loop Junioren, Senioren & Masters De Knip - Zevenbergen 
29-09-2013  Clubkampioenschappen outdoor Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
13-10-2013  De Lage Landen Marathon Lopers Eindhoven 
27-10-2013  Van Oers Marathon Brabant Lopers Etten-Leur 
09-11-2013  HIK ABC-pupillen & CD-junioren De Niervaert - Klundert 
29-11-2013  Sinterklaasmiddag Klatjes, Mini’s en BC-pupillen De Knip - Zevenbergen 
31-12-2013  Oliebollenloop Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
 
 
 

 
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 € 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 eerstvolgende bestuursvergadering is op 24 juni om 19.30 uur. 
Na de zomervakantie is de eerste bestuursvergadering op 19 augustus, eveneens om 19.30 uur. 
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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.



 

VAN HET TRAINERSFRONT 

Sport is emotie. Dat wordt vaker gezegd, maar het is echt zo. Als we naar de grote sport toernooien 
kijken zien we vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar liggen. Maar dat is niet alleen zo in de topsport. 
Gelukkig zie ik op de atletiekbaan ook veel kinderen plezier hebben in hun sport. En af en toe balen als 
ze het niet zo goed hebben gedaan als ze zo graag gewild hadden.  

Waar ik in mijn vorige stukjes grappige atletiek gerelateerde gedichtjes heb geplaatst wil ik nu toch wel 
het belang van sporten benoemen. En dan niet het fysieke gedeelte. We worden inmiddels overspoeld 
met berichten in de media over het belang van sport voor een goede gezondheid. Wat nog niet zo enorm 
belicht wordt zijn de sociale vaardigheden die kinderen opdoen door te sporten. Geïnspireerd door de 
Olympische spelen van Londen en de sfeer die ik daar heb gezien. Maar ook geïnspireerd op de breedte 
sport waar ik midden in sta als trainer van de jeugd bij AV Groene Ster en als gymdocent in het 
middelbaar onderwijs.  
 
Het omgaan met emoties die je ervaart bij winst en verlies heb ik al benoemd. Je leert bij het sporten je 
meerdere te erkennen als je verliest. En je leert dat hard werken kan worden beloond met een mooie 
prestatie of zelfs een eerste plaats.  Als atleet kun je niets anders dan de oorzaak van je verlies bij jezelf 
zoeken. Als onderdeel van een team kun je misschien nog met een beschuldigende vinger naar je 
teamgenoot wijzen, maar dat komt de samenwerking vaak niet ten goede. En daarmee heb je meteen 
een tweede belangrijke vaardigheid te pakken die in de sport op speelse wijze wordt aangeleerd. En ook 
al is atletiek een individuele sport, ik denk dat wij als vereniging het samenwerken en samen spelen wel 
degelijk weten te stimuleren bij onze atleten. De estafette is wat dat betreft natuurlijk het ultieme 
onderdeel. Maar met wat creativiteit moet er zelfs bij hoogspringen samengewerkt worden om tot een 
prestatie te komen. Ik kan nog een hele lijst met vaardigheden en bijpassende voorbeelden noemen, 
maar als ik een paar termen zoals leiderschap, communicatie en conflictbeheersing benoem weet ik 
zeker dat de voorbeelden u zo te binnen schieten. 
 
Gelukkig gaat het aanleren van al deze vaardigheden op een speelse en natuurlijke manier. En worden 
al deze moeilijke woorden nooit genoemd tijdens een training. Ons doel is om de kinderen lekker te laten 
sporten. En ik denk dat wij daar als vereniging in slagen. De sfeer is goed, iedereen kan en mag zijn wie 
hij is. Je hoeft geen dikke vriendjes te zijn, maar elkaar aanmoedigen kan natuurlijk altijd. En daar staat 
AV Groene Ster inmiddels bekend om. Want ook al sta je aan de andere kant van de baan, zelfs vanaf 
daar kun je je longen uit je lijf schreeuwen om iemand anders aan te moedigen. En ikzelf hoor ze niet 
altijd, maar stiekem heb ik wel een glimlach op mijn gezicht als ik iemand over het veld hoor 
schreeuwen: HUP VOSKE!  
 
Marjolein 
 
    De volgende die een stukje mag schrijven is Jaap Wagemakers. 
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KAMP AB-JUNIOREN & SENIOREN 

WANDELVREUGDE 

 
Beste AB-junioren en Senioren, 
 
HET IS WEER TIJD VOOR EEN KAMP!  
 
Aangezien de kampleiding allemaal recent in het verre Australië is geweest wordt het kamp dit jaar 
geheel gevierd in Aussie style mates! Dus stel je voor zon, zee en palmbomen. Het gevaar van enorme 
wilde dieren om je heen of insecten waar je giftigheid niet van weet. Je wordt letterlijk gezogen in het 
leven als een backpacker in Australië, dus voor degene met deze ambitie mag je dit zeker niet missen!  
 
De reis zal starten op vrijdag 4 oktober 2013 en we keren terug op zondag 6 oktober. Aangezien de reis 
en het verblijf van de backpackers verzorgd wordt door ons verwachten wij van jullie een klein deel van 
jullie bij elkaar gespaarde geld voor deze topreis! Australië is ver weg van hier dus lopen de kosten dit 
jaar iets op ten opzichte van andere jaren.  Een bedrag van € 65,- is het enige wat jullie nog weerhoudt 
van deze topreis! 
 
Graag ontvangen wij een reactie van jullie voor vrijdag 1 juli 2013 via de website 
www.excyment.nl/kamp2013 of via de kampleiding. Het bedrag kan overgemaakt worden op rekening 
nummer 3274680 t.n.v. AV Groene Ster met omschrijving kamp 2013 en je naam. Oktober is nog ver 
weg, echter is het vanwege de planning van belang dat wij van iedereen het bedrag voor 1 augustus 
2013 ontvangen hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De kampleiding 2013: Eric van de Berg, Ferdi Spronk en Alex Eradus  
 

 
Ja, en toen was ik al weer aan de beurt voor wandelvreugde. Met maar twee commissieleden gaat het 
inderdaad wel snel! Zelf heb ik de afgelopen week de avondvierdaagse gelopen met de kinderen. Dat is 
toch wel andere koek dan een tochtje bij een wandelclub. Is het niet vanwege de afstand, dan is het wel 
vanwege het tempo. In ieder geval gaan we volgend jaar met elkaar 10 kilometer lopen. 
 
De andere vierdaagse, die van Nijmegen, staat ook al weer voor de deur, maar voor die tijd zijn er ook 
een aantal leden die in Alkmaar de vierdaagse gaan lopen. En er zijn natuurlijk ook leden die al 
voldoende hebben aan de tochten van onze eigen club. 
 
De wandelagenda die in het clubblad staat is lang genoeg, maar we hebben tussendoor ook even een 
stop in de zomervakantie. Hierna gaan we nog een paar maanden door met de tochten op dinsdag voor 
we weer de wintertijd in gaan. 
 
Ook heeft iedereen een uitnodiging ontvangen voor de vergadering van de wandelleden. Deze staat 
gepland op donderdagavond 20 juni om 20.30 uur, in de kantine aan De Knip.  
 
Allemaal weer veel wandelplezier de komende tijd. 
 
Martine 
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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



 

WANDELAGENDA 
 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 
  

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
23 juni 50 Langeweg 14 Elly 
30 juni 56 Oudenbosch 15 Arie 
07 juli   autotocht   Anneke 
14 juli t/m 4 augustus   geen tocht, vakantie     
11 augustus 53 Koksweg 14 Martine 
18 augustus 32 Bloemendaal 12 Arie 
25 augustus 61 Niervaart 15   
01 september   autotocht   Arie 
08 september 57 De Druif 15 Rian 
15 september 51 Maria Hoeve 14   
22 september 55 Afgebrande Hoef 15   
29 september 36 Rust-Roest 12   

     
     DINSDAGAVOND TOCHTEN 

 
  Datum nr. Route afstand Begeleider 

18 juni 32 Bloemendaal 12 Elly 
25 juni 38 Krukweg 12 Martine 
02 juli 22 Naturisten 10 Elly 
09 juli 21 Klundertseweg 10 Martine 
16 juli t/m 6 augustus   geen tocht, vakantie     
13 augustus 16 Markdijk 9 Elly 
20 augustus 28 Pootweg 10 Martine 
27 augustus 22 Naturisten 10 Elly 
03 september 16 Markdijk 10 Martine 
10 september 13 De Kok 8 Elly 
17 september 11 Afgebrande Hoef 8 Martine 
24 september 10 De Biggelaer 6 Elly 
 
 
UITTOCHTEN 

 
  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 

  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 
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MUTATIES 

 
zaterdag 24 augustus De acht van Drechtstad, DFA-Drechtstad, Dordrecht 

 
clubgebouw muziekvereniging Drechtstad, sportcomplex Schenkeldijk 8c 

 
40 km start:               7.00-08.30 

 
25 km start:               8.00-10.00 

 
15 km start:               8.00-12.00 

 
10 km en 5 km start: 8.00-14.00 

  zondag 8 september wandeltocht het Wandelstokje, Atletiekvereniging Standdaarbuiten 1990 

 
voetbalkantine SVC, Dokter Poelstraat 4 

 
30 en 20 km start: 8.00-09.00 

 
15 en 10 km start: 9.00-11.00 

 
5 km start:             9.00-12.00 

  zaterdag 28 september Outdoor Travel Grenswandeltocht 

 
Thorhonk, Sportpark Vierhoeven, Nispenseweg 5, Roosendaal 

 
40 en 30 km start: 8.00-09.00 

 
25 en 20 km start: 8.00-11.00 

 
14 km start:           9.00-13.00 

 
 

 
Aanmeldingen 

  
Mutaties  

 Rick van Rijswijk Klatje 
 

Lex Verhoeven Donateur 
Chris Verhoef Klatje 

 
Sandra Leenheer wel wedstrijdlicentie 

Kathleen Beljaars Klatje 
 

Marleen Gijzen Jurylid 
Lieke Cramer Mini-pupil 

 
Yvonne Benjamins Jurylid 

Renske van Rossum C-pupil 
 

Nicki Webb Jurylid 
Amber Stam D-junior 

 
Jolanda Maris Jurylid 

Michel van der Klei Loper 
 

Edwin Otten Jurylid 
Raymond Schoonen Loper 

    
 

    
     Afmeldingen 

  
Afmeldingen 

 Sjoerd Martens Klatje 
 

Tonny van Hal Loper 
Pim van Wijk C-pupil 

 
Romana Stamkart Loper 

Femke Derks B-pupil 
 

Jessica v.d. Muijsenberg Loper 
Manon Schneijderberg A-pupil 

 
Loretta Scheurwater Loper 

Kelvin van den Bogert A-pupil 
 

Will Stange Loper 
Mike Verdaasdonk A-pupil 

 
Marleen van Rooijen Loper 

Niels Cabaret A-pupil 
 

Margo Goos Loper 
Bart Cabaret A-pupil 

 
Ingrid Groffen Loper 

Franziska Winkler D-junior 
 

Bianca Frankhuizen Loper 
Jennie Kamp B-junior 

 
Bernadette Tielen Loper 

Laura Silvius B-junior 
 

Connie van de Sluis Loper 
Eloy de Kinkelder A-junior 
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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



 

VERJAARDAGEN 

 

 
JUNI 

  
JULI 

2 Wislet de Hair 
 

3 Jeannie Tielen 
3 Marcel Henkelman 

 
3 Cees Otten 

3 Arna Versteden 
 

4 Tara van Tilborgh 
4 Imane Hsaine 

 
4 Theo Holla 

5 Valentijn van Dijk 
 

5 Job Kremers 
5 Margot van der Ven 

 
5 Anneke v.d. Bemt 

6 Jessica Schouwenaars 
 

6 Linda Roovers 
6 Jan Zandbergen 

 
7 Anke van Leeuwen 

6 Bas van de Broek 
 

8 Gijs Noordermeer 
9 Martin van Heeren 

 
8 Anneke van Dijk 

9 Evert Roffel 
 

8 Jan Wevers 
11 Antoinet Surewaard 

 
8 Carla Smits 

11 Joost Knook 
 

9 Anneke Broos 
11 Marjolein Grashoff 

 
11 Piet Jacobs 

14 Hester Alofsen 
 

11 Ria Smits 
15 Rob Keijer 

 
11 Nathalie Witkamp 

16 Wouter Jacobs 
 

12 Elly Stange - van Broekhoven 
16 Alex Eradus 

 
12 Jolie van der Sanden 

16 Kay Francois 
 

13 Nerena Langeweg 
17 Jaap Wagemakers 

 
13 Lieke Brouwer 

17 Anet van Hooydonk-v.Alphen 
 

14 Ton Beije 
19 Wijnand van Dijk 

 
15 Marjolijn Wortman 

19 Anton Strootman 
 

15 Ton Buurstede 
19 Sarah de Geus 

 
16 Lenneke Derks 

19 Kevin Meijers 
 

17 Jesper van Dam 
20 Ad van Alphen 

 
17 Jelle François 

21 Bea Vegers 
 

17 Colin Meijers 
21 Jessica den Hollander 

 
18 Cas Overzier 

22 Julian Geelen 
 

19 Gijs van der Meer 
25 Robin Stiefel 

 
17 Colin Meijers 

25 Davy Stiefel 
 

18 Cas Overzier 
25 Andre van Hooijdonk 

 
19 Gijs van der Meer 

25 Hubear Nijenhuis 
 

20 Thea Tielen 
26 Nicki Webb 

 
21 Hans Schraver 

27 Jurgen Holling 
 

22 Zeferino Rijgersberg 
27 Lucia Geelen 

 
22 Jos Aardoom 

28 Sem Melissen 
 

23 Corrie de Wit 
28 Michelle ter Horst 

 
25 Rik Derks 

28 Thijs van Wassenaar 
 

26 Wouter Verdaas 
29 Els Cornel 

 
28 Irene van Tetering - van Slobbe 

30 Demi Bakker 
 

29 Sandra van Beers 
30 Paul Nuijten 

 
31 Paul van Raamsdonk 

 

 

 
31 Jan Ooijen 
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FACEBOOK 
Hoi, ik ben Bart. Ik ben 9 jaar en zit in groep 5 op de Arenberg. Ik zit al 3 jaar op atletiek. Discus werpen, 
speer werpen en kogelstoten vind ik erg leuk om te doen. Ook verspringen vind ik leuk. 
Bij de c-pupillen ben ik clubkampioen geworden, Niels was toen tweede.  
Samen met Niels (mijn broer) zit ik ook nog op tennisles. 
 
Groetjes Bart. 
 
 
 
 
Naam: Lotte Maris 
Leeftijd: 8 Jaar 
Woonplaats: Noordhoek 
 
Ik ben sinds december 2012 lid van AV Groene Ster en ben een B pupil. Ik ben toen met een 
vriendinnetje mee gaan kijken en wist meteen ik wil op atletiek. Het leuke van atletiek vind ik dat er van 
alles wat gedaan word zoals: hoog en verspringen – kogelstoten – estafette lopen enzovoorts. Er is dus 
altijd wel iets anders wat we gaan doen en dit maakt het leuk. Er zijn nog 6 andere klasgenootjes van mij 
in de groep en ook de andere kinderen en leidsters zorgen dat het altijd weer gezellig is. Ook vind ik het 
leuk dat er van alles georganiseerd word zoals het kamp in loon op zand wat echt reuze tof was en nu 
weer het tentenkamp waar ik erg naar uit kijk. 
 

De volgende die een stukje mag schrijven is Jane Zwaan. 
 
 
 
 

De categorie CD-junioren is al weer een tijdje zoek geraakt, dus na de vakantie mag Laurena 
Laros dit weer oppakken! 

 
 
 
 

Hoi, 
 
Ik ben Joost Surewaard en ik ben 16 jaar. Ik woon in Zevenbergen en zit al een jaar of 10 bij Groene 
Ster, waar ik nu een B-junior ben. Ik vind het nog altijd leuk om te doen, ook al heb ik niet elke 
training/wedstrijd de tijd om te komen. Ik heb niet echt een favoriet onderdeel, ik blink namelijk overal in 
uit. Er is denk ik niet veel aan te merken op de vereniging. 
 
Groetjes,  
Joost 
 

De volgende die een stukje mag schrijven is: Wesley Timmerman  
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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



 
Groene Ster heeft in haar lijfblad Knipsels al enige tijd een aantal vaste rubrieken. Voor de continuïteit 
van het clubblad is dit een prima idee. Het valt voor de redactie immers niet mee om iedere maand een 
goed gevuld blad te verzorgen. Het voordeel hiervan is ook dat de stukjes niet steeds door dezelfde 
mensen worden geschreven, maar door iedereen. Wel zo fijn en gevarieerd lijkt mij. 
 
Leuk Carla dat jij aan mij hebt gedacht. Het was voor mij al heel lang geleden dat ik voor Knipsels in de 
pen was geklommen. Om niet voor deze rubriek uit de toom te vallen zal ik mij eerst even voorstellen.                 
Ik ben Roel Vissers en getrouwd met Leonie. Onze kinderen Sjoerd, Roelie en Lea zijn al het huis uit.           
In het verleden zijn ze alle drie lid van onze club geweest. Zo’n kleine 24 jaar geleden ben ik, toen wij in 
Zevenbergen kwamen wonen, lid van Groene Ster geworden. 
 
Voordat ik achter mijn PC ben gekropen heb ik eerst even lopen denken waar ik het over zou hebben. 
Over de gezellige looptrainingen, maar ook over de nodige activiteiten binnen onze vereniging, is al veel 
door anderen geschreven. Over mijn prestaties bij Groene Ster afgelopen jaren ben ik ook zo klaar. 
Afgelopen jaren kom ik alleen in de uitslagen van de Polderloop in Hoeven voor. Afijn, dat levert mij 
jaarlijks in ieder geval wel een paar punten voor het kanjerklassement op. 
 
Daarom maar besloten om iets te schrijven over mijn atletiekverleden en hoe en wanneer ik in het 
atletiekwereldje verzeild ben geraakt. Wat de meesten van jullie niet weten is dat ik, voordat ik bij 
Groene Ster lid werd, al lid ben geweest van THOR (Roosendaal), Phoenix (Utrecht) en Prins Hendrik 
(Vught). Mijn echte atletiekverleden met veel wedstrijden ligt dan ook niet bij Groene Ster, maar bij 
THOR, Phoenix en Prins Hendrik. 
 
Van thuis uit was er bij ons weinig belangstelling voor sport en al helemaal niet voor atletiek. Op  de 
MULO kreeg ik in het 3e jaar een gymleraar die zelf actief atleet was bij THOR. Hij besteedde in het 
voorjaar een aantal gymlessen aan diverse atletiekonderdelen. Al direct bleek ik voor schoolbegrippen 
op de verschillende loop-, spring- en werpnummers prima te presteren. Na mee te hebben mogen doen 
aan de landelijke finale voor schoolatletiek was ik gelijk verslingerd aan deze mooie sport. Ergens in 
1966 ben ik toen lid van THOR geworden. 
 
Op advies van mijn huidige loopmaatje heb ik een paar actiefoto’s van mijzelf opgesnord uit mijn 
juniorentijd en hier in dit stukje gestopt. Ik praat nu over ruim 45 jaar geleden toen Groene Ster nog niet 
eens bestond. Kun je zo mooi zien dat er toen op gravelbanen (in Nederland waren nog geen 
kunststofbanen) ook prima kon worden gesport.   

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorkomst op een 800 of 1000m (startnummer 128).         Verspringen op het sportpark bij THOR in Roosendaal. 
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Op school sprong ik met de schotse sprong over 1,55m. en wierp ik de discus (1 kilo) zo’n 35m ver.     
Nu zijn dat niet echt bijzonder prestaties, maar toch…………voor schoolbegrippen! Mijn gymleraar 
stimuleerde mij om lid bij THOR te worden om zo mijn prestaties op hoog en discus verder te 
verbeteren. De Fosburyflop bestond toen overigens nog niet. Dick Fosbury sprong met deze techniek 
voor het eerst tijdens de Olympische Spelen in Mexico in 1968. THOR had, net als de meeste 
verenigingen, nog geen matten voor het hoogspringen. Met deze sprongtechniek wel een onontbeerlijke 
voorwaarde. 
 
Eenmaal lid van THOR ging ik echter iets heel anders doen. Mijn eerste trainer was zelf een 
doorgewinterde lange afstandsloper en op de training was het afwerken van zijn loopschema’s de 
hoofdmoot. Al gauw had ik een paar vaste loopmaatjes.  Niet alleen vanwege de normale progressie die 
je als opgroeiende junior doormaakt, maar ook door de pittige trainingen, gingen mijn prestaties op de 
middenafstand loopnummers met sprongen vooruit. Mijn keer op keer verbeterde eigen 
wedstrijdresultaten en de onderlinge strijd met mijn loopmaatjes was voor mij een enorme stimulans om 
een aantal keren per week de loopschema’s van onze trainer op de baan af te werken. 
 
Met mijn leeftijdgenoten trok ik al gauw niet alleen binnen de vereniging op, maar gingen wij ook samen 
in het weekend uit en werden wij een echte vriendenclub. Tot op de dag van vandaag heb ik heb ik nog 
steeds hetzelfde THOR vriendenclubje en gaan wij nog jaarlijkse een dagje samen uit. Maar ook als er 
wat te vieren valt komen wij bij elkaar. 
 
Mijn hoogtepunt, wat atletiekprestaties betreft, dateert uit de tijd dat ik als gastatleet zo’n 1,5 jaar bij 
Phoenix trainde. Dat is nu zo’n 40 jaar geleden. Ik was net in Utrecht bij het spoor gaan werken en zat 
daar door de week bij een hospita (boven de 80) op kamers. Je begrijpt dat dit een reden was waarom ik 
elke avond op de baan te vinden was. Mijn beste tijden heb ik ook in die tijd gelopen (400m. in 51.6, 
800m. in 1.56.1, 400m. horden in 58.2 en 1000m. in 2.33.7). Alles natuurlijk wel op gravel of grasbanen.  
 
In 1974 zijn wij getrouwd en in Den Bosch gaan wonen. De overstap naar Prins Hendrik was gauw 
gemaakt. Ook aan Prins Hendrik heb ik zoete herinneringen. Een grote en gezellige club. Ook hier had 
ik al gauw een vriendenclub waar ik nog steeds contact mee heb. Mijn kinderen zijn allemaal als pupil bij 
Prins Hendrik lid geworden en ook Leonie heeft jaren bij de ouder trim (als de kinderen aan het sporten 
waren konden de ouders onder begeleiding in het bos trimmen) meegelopen.  
 
Vanwege een spoorproject in Rotterdam ben ik op mijn 40e met mijn gezin in 1989 voor mijn werk 
verhuisd van Den Bosch naar Zevenbergen. Nu ben ik bij Groene Ster alweer 24 jaar lid en loop ik, sinds 
ik in Breda woon, nog steeds ieder week minstens een keer op De Knip. In het begin van mijn Groene 
Ster tijd heb ik nog een paar jaar met de veteranencompetitie meegedaan, maar het gros van mijn 
Groene Stertijd ben ik vooral als recreatieve loper actief. De lopersgroep van Groene Ster is een van de 
grootste groepen binnen onze club waar je serieus kunt trainen voor wedstrijden, maar waar ook alle 
ruimte is om recreatief te sporten. Niets moet, alles mag is het devies en plezier bij het sporten staat 
voorop. Daar ben ik de verschillende looptrainers (Marcel Rindt, Joop Kokke, Leo Bos, Rien Peters, Aad 
Poelenije, Jaap Wagemakers, Frank Valentijn, Ton Kapitein, John Bakker……… en nu maar hopen dat 
ik niemand vergeet) afgelopen jaren ook dankbaar voor. De vele andere vriendschappelijke contacten 
die ik binnen Groene Ster heb gaat te ver om te noemen. Mijn stukje is toch al langer dan het 
voorgenomen A4’tje geworden. Tijd dus om te stoppen. Ik geef het estafettestokje voor deze rubriek 
graag door aan Mieke Thijsse. Mieke succes ermee en ik ben benieuwd wat jij ons allemaal te vertellen 
hebt.  
 
Roel Vissers 
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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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0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl • www.orbit4allmoerdijk.nl

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

Onze producten:

• Kleurenprints
• Zwart/wit prints
• Briefpapier
• Enveloppen
• Visitekaarten
• Brochures
• Posters
• Banners
• Technische tekeningen
• Etc.

Z e t  a l l e s  o p  a l l e s
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Haal- en breng service

HAAGDIJK 251

4811 TS BREDA

(076)5221561

E: INFO@RUNNERSWORLDBREDA.NL

WWW.RUNNERSWORLDBREDA.NL

 VOOR AL JE ATLETIEK 

SPULLEN GA JE NAAR

RUNNERSWORLD  

BREDA , DE SPECIALIST 

VOOR BEGINNENDE EN 

GEVORDERDE LOPERS IN 

WEST-BRABANT

ZIJN FAN VAN GROENE STER

BREDA




