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INFORMATIEBLAD VAN  AV GROENE STER

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

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: NL26 INGB 0002 6876 16 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     8,45  
Mini-pupillen     8,45
ABC-pupillen    9,00    7,50
CD-junioren  10,60  13,25
AB-junioren  14,30  13,25
Senioren / Masters  14,30  21,25
Recreanten  10,60 
Lopers   10,60  21,25
Gastleden       8,45  
Donateurs    2,70

Opgericht dd. 19 augustus 1970

BESTUUR:
Vacant    Voorzitter    
Dorien van Someren Penningm.   Kristallaan 7a           0168-404934
Vacant   Secretaris     
Ruud van Leeuwen  Lid     Bouwensland 18          0168-324253
Kees Otten  Lid     J.J.Vorrinckstr.23             078-6410638
Marjolein de Vos  Lid     Melisblok 38          06-22291292

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
Ruud Jacobs  Trainer            0168-329594

JEUGDCOMMISSIE:
Angela van Haaften, Anet van Hooydonk, Kees Otten.

JURYCOMMISSIE (JUCO) :  
Vacant                                                   

SPONSORCOMMISSIE / CLUB VAN 100:
Hester Aofsen, Sandra Leenheer. 

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

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren                                                                                       0168- 404934
Raymond van Rijswijk            0165-322421

MEDIA INFO:  www.avgroenester.nl CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen     Kamillestaat 35 kopij                   0168-330315
Liesbeth van Oers     Korenbloem 23 Verspreiding    0168-325899CLUBTENUE:     Jeanny van Kaam           0168-326427

     Meer informatie:  zie clubblad.

TRAINERS:
Dennis François  Senioren            0168-327997
Justin François  Senioren            0168-327100
Angela van Haaften  A-pupillen + D-junioren                      06-48245868 
Anet van Hooydonk  BC-pupillen            076-5019811
Ruud Jacobs  AB-junioren + Senioren          0168-329594
Ton Kapitein  Lopers            0168-325858
Stein van Kuik  C-junioren           06-51488097
Marian Roest  BC-pupillen            0165-314518
Ryan Smits  Recreanten           0168-326430
Bert Tielen  ABC-junioren + Senioren           0168-328301
Jeannie Tielen  Klatjes + Mini’s           0168-328301
Wesley Timmerman  D-junioren           06-10640841
Frank Valentijn  Lopers            06-12410727
Jaap Wagemakers  Lopers overdag           0168-328268

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

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80



 

VAN HET BESTUUR 

 
Het is inmiddels april en dan kunnen we altijd terugkijken op het jeugdkamp wat traditioneel plaatsvindt in het 
eerste weekend van april. Voor mij het eerste kamp in jaren waarin ik niet mee zou gaan. En dat in een jubileum 
jaar, want het was het 40e kamp dat AV Groene Ster voor zijn jeugd organiseerde. Dus ben ik namens het bestuur 
samen met Dorien op zaterdag alsnog even sfeer gaan proeven. En daar hebben wij geen spijt van!                           
Tientallen enthousiaste gezichten die hier en daar wat vermoeid oogden geven een bak energie.                              
En de zaterdagavondmaaltijd bestaande uit gebakken aardappeltjes, boontjes, sla en kipfilet was ook weer heerlijk. 
Het jubileum is gevierd met cake, Groene Ster suikerspinnen, Groene Ster sjaals en een toffe muziekbox.                      
Daar gaan we veel plezier van hebben!  

Behalve het jeugdkamp liggen ook de clubkampioenschappen cross en indoor weer achter ons. We hebben zelfs 
de eerste avondwedstrijd in de vorm van de Zevenbergse snelle meerkamp al achter de rug. Ook daar waren weer 
volop enthousiaste gezichten van zowel jong als oud en is menig persoonlijk record verbroken. Op de 
clubkampioenschappen indoor hebben onze jeugdtrainers die hun trainerscursus met succes hebben afgerond hun 
certificaat gekregen als ze dit nog niet hadden. Wij hopen nu nog lang van hun expertise gebruik te mogen maken! 
Gefeliciteerd met het resultaat Lisanne, Rico, Angela, Stein en Laura. 

Daarnaast hebben we onze jaarlijkse aanmoedigingsprijs uitgereikt aan Geert Kanters. Hij is onze Brabantse 
kampioen op de cross en daar zijn wij natuurlijk super trots op.  

De andere huldigingen hebben plaatsgevonden op de algemene ledenvergadering van 14 maart. Zoals Dorien in 
het vorige clubblad al aanhaalde zijn we trots op de leden die trouw blijven aan ‘hun’  cluppie. Henk Kanters is al 
25 jaar lid. Lex Verhoeven, Wim Verhoeven, Marcel de Jager en Ruud Jacobs zijn al 40 jaar lid. Zij zijn met een 
bos bloemen een passende attentie naar huis gegaan. Bloemen en een bedankje waren er ook voor Tijs 
Vermeulen en mijzelf omdat wij afgelopen jaar zijn gestopt als trainers. Dit geldt ook voor Koen Jacobs en John 
Bakker, maar zij konden helaas niet aanwezig zijn. Dat neemt niet weg dat we trots zijn op de jaren die ze voor 
jullie hebben klaargestaan. Ook Sandra Leenheer verdiende een bedankje voor haar bestuurswerk, waar ze na 7 
jaar mee is gestopt.  

En natuurlijk zijn ook onze kampioenen van afgelopen jaar weer gehuldigd: Justin François werd Nederlands 
kampioen 110m Horden en kogel in de buitenlucht en indoor op de 60m Horden. Met als bijzondere vermelding zijn 
tweede plaats op het wereldkampioenschap bij de meerkamp. Ruud Jacobs werd Nederlands kampioen op 
hoogspringen en Teun Sweere Nederlands kampioen wintertriatlon.  

Behalve de feestelijke huldigingen werd ook de financiële situatie en de begroting voor komend jaar besproken. 
Een punt waar de vergadering zich terecht zorgen maakt. Het bestuur zal daarom de komende maanden de kosten 
en baten goed moeten afwegen en kijken waar bezuinigd kan worden.  

Een andere ALV die spannend was, was de vergadering van de ARWB; Atletiek Regio West Brabant. Hierbij zijn 
alle verenigingen uit onze regio aangesloten. Daarmee zijn zij samen onder andere verantwoordelijk voor 
regiokampioenschappen, het crosscircuit en de pupillencompetitie. Het bestuur van onze regio dreigde uit elkaar te 
vallen, maar is tijdens de ALV op het nippertje gered. Nu wordt er verder gekeken hoe alle regionale activiteiten 
invulling moeten gaan krijgen.  

Terwijl ik dit zit te schrijven zie ik zowel donkere wolken als blauwe lucht voorbij komen buiten. Het voorjaar heeft al 
enkele mooie dagen gekend en met enkele mooie activiteiten in het vooruitzicht blijf ik hopen op mooi weer.                     
Zo starten de competitie wedstrijden voor de baanatleten al weer heel snel. En laten we ook de opstartgroep niet 
vergeten die onder leiding van Ton hopelijk tot mooie resultaten gaat komen. 

Via deze weg allemaal alvast heel veel succes en vooral veel plezier met alle wedstrijden en prestatielopen.   

 
Namens het bestuur, 

Marjolein de Vos 
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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

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

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

www.bonmakelaardij.nl

Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168-335855
info@bonmakelaardij.nl



 

WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

CLUBKLEDING 

VAN DE REDACTIE 

 
Kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 29 MEI worden aangeleverd via knipsels@avgroenester.nl 
 
 

 
Datum 

 
Evenement Categorie Locatie 

05-05-2016  Dauwrennen Lopers Den Hout 
31-05 t/m 03-06-16  Avondvierdaagse Iedereen De Knip - Zevenbergen 
31-03 t/m 02-04-17  Jeugdkamp 2017  Loon op Zand 
 
 
 

  
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 € 27,00    Tight kort – Dames/meisjes € 24,00  

Singlet € 27,00 
 

Tight middel – Dames/meisjes € 24,00 
Shirt € 36,00 

 
Tight middel – Heren/jongens € 24,00 

Trainingspak € 45,00 
 

Vlinderbroekje € 27,00 

   
Short (los vallend) € 23,00 

  

Aanbieding!   Donkergroene fleece trui  van € 35,00  voor € 20,00. 
  “Oude” tight kort voor € 15,00, “Oude” tight middel voor € 17,50. 
 

De leuke groene clubtruien met je voornaam op de rug kunt u zelf direct bestellen bij;  
Hewsprint Textieldrukkerij, Van Aerschotstraat 5, 4761 GE Zevenbergen, info@hewsprint.nl, 06-16795777. 

 
Zodra zij een aantal bestellingen hebben ontvangen, wordt de 
order uitgevoerd en kunt u de trui tegen contante betaling bij hen 
ophalen. De maten vallen groter uit dus houd hier rekening mee. 
De leverancier heeft geen pasmaten, maar even passen bij 
iemand die de trui al heeft, geeft een goede indicatie van de maat 
die je nodig hebt! 
 
Maat        prijs clubtrui*   meerprijs voornaam op achterzijde 

Heren/Dames en Dames ladyfit S t/m XXL  € 20,00   € 1,00 
Kinderen maat 3 t/m 11**   € 17,50   € 1,00 
kinderen maat 12 t/m 15**    € 18,00   € 1,00 
 
* Prijzen zijn inclusief 21% BTW en bedrukking van clublogo op de borst en AV Groene Ster op de mouw!  

**De truien in de kindermaten zijn van iets andere kwaliteit dan de volwassen maten anders zijn ze niet in dezelfde  

kleur groen te leveren! 
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TOEGANGSKAARTEN PRETPARKEN 

NORDIC WANDELEN 

AVONDVIERDAAGSE 

JURYNIEUWSBRIEF 

Via de Grote Clubactie heeft AV Groene Ster een aantal folders met kortingsbonnen gekregen. Met deze bonnen 
ontvang je het 2e ticket gratis bij de volgende deelnemende attractieparken; 
 

- Bobbejaanland t/m 30 juni 2016, bij aankoop van een volwassen ticket tegen reguliere entreeprijs. 
- Duinrell t/m 24 maart 2016 voor onbeperkt Tikibad of vanaf 25 maart 2016 t/m oktober 2016 voor het 

attractiepark inclusief onbeperkt Tikibad. 
- Slagharen, in combinatie met 1 volbetalende persoon t/m 1 juli 2016. 

 
Ook staat er een kortingsbon van Masita op, waarmee je o.a. een tassenpakket t.w.v. € 57,50 nu voor € 27,50 kunt 
kopen. Of een wedstrijdvoetbal t.w.v. € 70,- nu voor € 19,95. Kijk op www.masita.com/groteclubactie voor meer 
coole aanbiedingen. 
 
Als je interesse hebt in zo’n folder met kortingsbonnen, stuur dan even een mail naar knipsels@avgroenester.nl 
 
Maximaal 2 folders per gezin. 
 
 
 

 
 
Binnenkort start AV Groene Ster met een cursus Nordic Wandelen. Voor deze cursus is inmiddels voldoende 
animo, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij! Nordic Wandelen is een sportieve vorm van wandelen waarbij je ook 
gebruikt maakt van je armen met behulp van Nordic wandelstokken. Het is een gezonde manier van  bewegen.              
Je hebt meer balans doordat je steun krijgt door het gebruik van de stokken en hierdoor worden de onderrug, 
knieën en enkels minder belast.  Omdat je de kracht in armen, rug en benen combineert loop je lichter en sneller. 
Het is niet moeilijk en door het gebruik van de stokken kun je het ook op oudere leeftijd goed volhouden.                        
De cursus start op dinsdagmiddag 3 mei en bestaat uit 6 lessen. Heeft u interesse?  Neem dan contact  op met de 
heer C. Schuijt, 0168-329523. 
 
 

 
Van 31 mei t/m 3 juni wordt de 43e Avondvierdaagse georganiseerd door AV Groene Ster. We hebben natuurlijk 
weer mensen nodig om iedereen veilig te laten oversteken. 
Geef je daarom op, al is het maar 1 avond, een diploma is hiervoor niet nodig. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ruud van Leeuwen, Bouwensland 18,  0168-324253, r.c.a.van.leeuwen@hetnet.nl 
 
 
 

 
De nieuwste jurynieuwsbrief kunt u op internet bekijken via; bit.ly/1r9zCWz 
De volgende jurynieuwsbrief verschijnt op 11 mei 2016. 
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NK MASTERS AMERSFOORT 

HARDLOPEN MET POWER! 

 
Op 11 en 12 juni a.s. vinden de Nederlandse Kampioenschappen op de baan voor masters plaats in Amersfoort. 
Het  organisatie comité van Altis is volop bezig met de voorbereidingen.  Alle loopnummers t.e.m. 10.000 meter en 
de technische onderdelen (speerwerpen, kogelstoten, etc.) maken onderdeel uit van dit kampioenschap.  
Vanzelfsprekend hoopt Altis op een groot aantal deelnemers. Door velen wordt gedacht dat zo'n kampioenschap er 
alleen is voor de hele snelle lopers. Dat is een misvatting. Er gelden geen tijd- of snelheidslimieten. Wel kan er bij 
een te groot aantal deelnemers een selectie plaatsvinden. 
 

Een aantal praktische punten. 
Deelname staat voor iedereen open vanaf 35 jaar die in bezit is van een wedstrijdlicentie van de atletiekunie. 
Vijfendertig is de leeftijd dat je toetreedt tot de masters. Er zijn vijfjaars categorieën. 35-39, 40-44, etc.- tot aan ? - 
geen grens. Nogmaals, er gelden geen tijdslimieten voor deelname. Wel zijn er tijdslimieten voor het behalen van 
een medaille. Bijvoorbeeld: stel dat de tijd van de winnaar van de categorie 50-54 jaar op de 1500 meter boven de 
4:54 uitkomt, dan is hij wel eerste maar ontvangt geen gouden medaille omdat de limiet voor deze categorie 4:54 
is. Er is dus wel een limiet per onderdeel aan het aantal atleten dat mee mag doen. Wordt de limiet overschreden, 
dan gaat men selecteren op basis van tijd. 
 

Doe een keer mee, ervaar hoe mooi het is aan een NK deel te nemen. 
Altis nodigt iedere master uit, dus ook degenen die normaal gesproken niet aan baanatletiek deelnemen, zich in te 
schrijven voor dit Nederlandse kampioenschap. Kom zelf ervaren hoe mooi zo'n wedstrijd op de baan kan zijn! 
Laten we de baanatletiek eens een flinke push geven en de masteratletiek nog eens extra op de kaart zetten.      
Wat zou het mooi als alle banen bij alle categorieën (dus ook bij de 70+ers) volledige bezet zijn bij de start van de 
400 meter. Of dat er twintig of meer 45+ers moeten gaan strijden voor een finale plaats op de 800 meter.  
 
Op de site www.altisnkmasters.nl vind je alle informatie over deze Nederlandse Kampioenschappen.                            
De inschrijving is al geopend. 
 
 
 

 

 

 

Ruim twee jaar geleden verscheen het boek Het Geheim van Hardlopen.                 
Hierin wordt  compact en toegankelijk alles uitgelegd wat bij midden- en 
langeafstandslopen van belang is.   
 
Begin april 2016 is een nieuw boek verschenen: Hardlopen met Power!.  
Het boek luidt een revolutie in op hardloopgebied. Het legt de achtergronden 
en voordelen uit van hardloopvermogensmeters, die momenteel op de markt 
verschijnen. Want net als wielrenners, kunnen hardlopers nu ook hun 
prestaties in de training en in de wedstrijd optimaliseren met de extra 
informatie van hun wattage! Het boek is zeer rijk geïllustreerd en laat zien dat 
je hardloopvermogen (nog) beter inzicht geeft in je prestaties.  
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ij de volgende 

klussen helpen 

wij je  graag:

ijij

klussen helpen 
ij

klussen helpen 
ijij

klussen helpen 
ij

klussen helpen 

wij je  graag:wij je  graag:
KlusHulp

Formido Zevenbergen
Touwslagerij 22

Tel.: 0168-33 13 80

Formido Oudenbosch
Bosschendijk 203

Tel.: 0165-32 44 77

*Vraag naar de voorwaarden in de bouwmarkt.

Maandaanbieding: Bij aankoop van een Stormax- kast gratis* plaatsing!



 

VAN HET TRAINERSFRONT 

MUTATIES 

 
Snel nog even een stukje schrijven voor het clubblad, net als vorig jaar. Het  is mijn beurt om wat over de 
trainingen te schrijven. De B-junioren die ik training geef,  is een leuke gezellige hardwerkende groep. Ze zijn bijna 
elke training aanwezig. Op woensdag is er in de winter looptraining om wat te doen aan uithoudingsvermogen.                  
In het zomerseizoen kan men ook voor een technisch onderdeel kiezen waar Bert of ik dan tips of aanwijzingen 
geven. Op vrijdag is er een vast programma waar de B-junioren allemaal aan mee doen, in de winter is dat in de 
zaal.  
 
Op zondag is er een groepje van vijf B-junioren aan het oefenen voor polsstokhoogspringen. Dit vergt veel 
discipline omdat de vorderingen vaak langzaam gaan. Maar de aanhouder wint en de prestaties komen vanzelf, er 
worden de laatste tijd weer grote stappen gemaakt. Polsstok is een onderdeel wat een beetje meer zou mogen 
gaan leven bij ons in de vereniging. Wesley Timmerman is een atleet die op dat gebied  goed aan de weg timmert 
maar ook Jenny en Justin. Het zou fijn zijn als er van andere categorieën kinderen zijn die willen aansluiten. Ik kan 
er nog wel een stuk of vijf bij gebruiken. Vanaf de A-pupillen ben je van harte welkom op zondag vanaf 10.00 uur. 
Dat vergt wel wat differentiatie, maar dat is mijn probleem. Een deel van de training hangen we aan de stok maar 
we doen ook veel aan houding, buikspieren, balans, coördinatievermogen en snelheid. We doen veel verschillende 
oefeningen in de winter op een matje in het materiaalhok. 
 
Op zondag zijn er ook een aantal atleten die om 10.00 uur andere onderdelen als polsstok komen trainen.                          
Er zit best wel talent tussen waar we met de senioren competitie erg blij mee zijn. Vanaf de B-junioren is iedereen 
welkom die wedstrijdatleet is, de baan is open en je mag gebruik maken van het materiaal. Het belangrijkste op 
zondagochtend is polsstok dus bij de andere onderdelen kom ik niet vaak kijken. 
 
Dit jaar bestond het jeugdkamp 40 jaar wat we met de hele Kampclub (100 personen) gevierd hebben.                           
Op zaterdag een superleuk programma waarbij de hele Loonse en Drunense duinen het speelveld was.                              
Er was een groep die daar goed gebruik van wist te maken. Gelukkig met behulp van mobiele telefoons en de hulp 
van Marjolein werd onze speurneus en haar groepje weer veilig naar het kamphuis geloodst.  Op zaterdagavond 
was er een bonte avond waar de kinderen en de leiding verschillende optredens hebben gedaan. Namens het 
bestuur waren Dorien en Marjolein aanwezig en nog veel belangrijker ze trakteerden cup cakes. Alle mensen die 
mee op kamp zijn geweest hebben een supporterssjaaltje en een groene suikerspin gekregen, het was dan ook 
een groene massa in de zaal. Na afloop van dit grandioze feest gingen de wat oudere kinderen nog weg om hun 
programma voort te zetten, de pupillen gingen slapen (knipoog). Al met al was het weer een geslaagd kamp, maar 
dat is het altijd.  
 
Groetjes, Ruud Jacobs 
    De volgende die een stukje mag schrijven is Justin François. 

 

 

 

AANMELDINGEN 
  

AFMELDINGEN 
 Gwenneth Durbridge Mini-Pupil 

 
Bas van de Broek A-pupil 

Elize Bogerd Mini-Pupil 
   Oliver Proper C-junior 
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UITSLAG CLUBKAMPIOENSCHAPPEN INDOOR 2016 

 

 
Klatjes Jongens 40 mtr 

 
Hoog 

 
Balwerpen 

 
400 mtr 

 
TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Stijn Kamman 10.13 2 0.66 2 11.35 2 1.55.32 2 8 
2 Noah v Oers  17.02 1 0.61 1 2.95 1 3.32.52 1 4 

           
 

Klatjes Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Balwerpen 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Daisy v Tilborgh  9.59 3 0.71 3 6.32 3 2.06.47 3 12 
2 Anne Hendrikx  dnf 0 0.61 2 3.93 1 2.15.15 2 5 
3 Pien François 11.28 2 0 0 5.31 2 dnf 0 4 

           
 

Mini Pup. Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Balwerpen 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Kay Francois 7.53 4 0.76 3 10.35 4 1.35.35 4 15 
2 Jules Witkamp 8.80 3 0.66 2 9.21 2 1.58.91 3 10 
3 Jasper Gijzen  8.87 2 0.81 4 7.13 1 2.00.75 2 9 
4 Bert Hoving  10.37 1 0.66 2 9.29 3 2.11.09 1 7 

           
 

Mini Pup. Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Bal 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Elize Bogers 8.62 3 0.81 5 11.38 5 1.47.08 5 18 
2 Zoe François  8.57 4 0.76 4 9.78 4 1.48.66 4 16 
3 Isa Becht  8.34 5 0.61 1 8.75 2 2.02.37 3 11 
4 Kathleen Beljaars 9.74 2 0.71 3 9.04 3 2.21.78 2 10 
5 Tessa Vervloed  10.89 1 0.66 2 6.68 1 2.36.92 1 5 

           
 

C-Pup. Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Balwerpen 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Ruben Evers 9.12 191 0.76 166 9.32 139 4.06.96 0 496 

           
 

C-Pup. Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Bal 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Sara den Hollander 7.68 414 0.86 240 11.30 178 2.30.96 251 1083 
2 Nikki Valk 7.73 405 0.81 203 6.92 86 2.47.80 144 838 
3 Jojanneke vd Made 8.65 256 0.86 240 7.19 93 3.34.62 0 589 
4 Anniek v Broekhoven 8.08 344 0.61 57 5.91 61 dnf 0 462 
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B-Pup. Jongens 40 mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 
600 mtr 

 
TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Geert Kanters 7.33 482 1.06 386 6.40 430 2.16.68 362 1660 
2 Stan Hopmans 8.12 338 0.86 240 3.82 256 2.32.36 241 1075 
3 Gijs Noordermeer 8.07 346 0.91 276 4.70 320 2.58.90 86 1028 
4 Sid Huysman 8.10 341 0.76 166 3.32 215 2.41.78 180 902 
5 Mica Veringmeier 8.24 318 0.76 166 2.76 167 3.01.78 72 723 
6 Rick v Rijswijk 9.45 150 0.81 203 3.38 220 2.54.47 108 681 
7 Aiden Broos 9.03 203 0.81 203 2.88 177 3.11.43 27 610 
8 Tijn v Oers 9.24 176 0.71 130 1.91 83 2.48.02 143 532 

           
 

B-Pup. Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Tara v Tilborgh 7.45 458 0.91 276 4.47 304 2.44.42 164 1202 
2 Julia Roubos 7.93 370 0.96 313 4.00 269 2.32.22 242 1194 
3 Luna François 7.62 425 0.86 240 3.15 201 2.28.74 267 1133 

           
 

A-Pup. Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Bas Noordermeer 6.77 604 1.31 570 6.74 451 2.51.19 126 1751 
2 Jelle François 7.15 519 1.16 460 5.50 374 2.16.50 364 1717 
3 Tom Kamman 6.92 569 0.96 313 6.29 424 2.11.93 404 1710 
4 Werner Neelen 6.89 576 1.16 460 5.06 345 2.20.94 327 1708 
5 Max op den Kamp 7.52 444 0.96 313 5.55 378 2.16.06 368 1503 
6 Stein Heuvelink 7.90 375 1.01 350 3.37 220 2.31.03 251 1196 
7 Rick v Vlimmeren 8.24 318 0.91 276 4.19 284 2.45.09 160 1038 
8 Merijn vd Berg 8.50 278 0.91 276 4.84 330 2.52.77 117 1001 
9 Bas vd Broek 7.83 387 0.86 240 4.06 274 2.57.62 93 994 

           
 

A-Pup. Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Marthe v Loon 7.30 488 1.01 350 5.83 395 2.38.56 200 1433 
2 Lisa v Wassenaar 7.58 433 1.11 423 4.61 314 2.30.98 251 1421 
3 Fenna vd Berg 7.43 462 1.06 386 3.55 234 2.38.02 204 1286 
4 Laura Plug 8.59 265 1.01 350 4.84 330 2.38.97 198 1143 
5 Britt v Vlimmeren 8.06 348 0.91 276 3.89 261 2.47.60 146 1031 
6 Juul Ardon 8.57 268 0.91 276 4.59 313 2.52.89 116 973 

           
 

D-Jun. Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Teun Broeders 6.72 516 1.11 323 7.83 412 2.08.22 340 1591 
2 Nigel Groen 6.67 528 1.11 323 6.20 318 2.03.29 390 1559 
3 Liam v Broekhoven 6.71 518 1.16 360 5.45 271 2.14.64 280 1429 
4 Cas Overzier 6.92 469 1.16 360 5.98 305 2.17.15 258 1392 
5 Koen v Leent 7.14 421 1.16 360 5.30 261 2.13.51 290 1332 
6 Thijs v Wassenaar 7.46 356 1.11 323 5.36 265 2.28.73 167 1111 
7 Lucas vd Berg 7.75 301 1.21 396 4.53 208 2.26.15 186 1091 
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D-Jun. Meisjes 40 mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 
600 mtr 

 
TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Nina Keukelaar 7.08 434 1.16 360 6.69 348 dnf 0 1142 
2 Bente v Geel 12.47 0 0.91 176 8.43 444 dns 0 620 
3 Pien Ardon dnf 0 0 0 3.81 155 dns 0 155 

           
 

C-Jun. Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Jos Aardoom 6.41 594 1.46 590 6.30 324 2.13.82 255 1763 
2 Davey vd List 6.62 540 1.41 549 6.21 319 2.15.34 242 1650 
3 Mart Noteboom 6.94 465 1.36 507 7.54 396 2.15.96 237 1605 
4 Joep de Kinkelder 6.81 494 1.31 470 6.25 321 2.15.48 241 1526 
5 Boy Glerum 6.95 462 1.31 470 8.01 422 2.25.90 157 1511 
6 Jelle Derks 7.14 421 1.21 396 6.17 316 2.19.80 205 1338 

           
 

C-Jun. Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

600 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Marit Nuis 6.87 481 1.26 433 6.63 344 2.22.03 218 1476 
2 Ymke Timmermans 6.97 458 1.21 396 5.59 280 2.09.12 331 1465 
3 Nicky v Rijswijk 7.36 376 1.21 396 7.61 400 2.15.04 276 1448 
4 Renske v Engelen 7.26 396 1.21 396 5.97 304 2.25.49 191 1287 
5 Kyara Ooijen 7.11 427 1.16 360 4.40 199 2.23.23 209 1195 
6 Mirre v Wensen 7.33 382 1.21 396 5.14 251 2.33.85 131 1160 
7 Anne Keukelaar 7.39 370 0.91 176 5.38 266 2.25.56 191 1003 

           
 

B-Jun. Jongens 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Rik Derks 5.98 451 1.48 374 8.76 367 1.03.84 320 1512 

           
 

B-Jun. Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Vera v As 6.55 436 1.27 444 8.86 510 1.18.84 332 1722 
2 Lisanne v Hooydonk 6.78 367 1.27 444 8.35 472 1.18.34 341 1624 
3 Veerle Maris 6.87 341 1.27 444 6.86 356 1.16.51 375 1516 
4 Nerena Langeweg 6.95 319 1.21 362 6.08 290 1.26.58 205 1176 
5 Lisa Holling 7.32 222 1.15 278 7.34 395 1.30.05 156 1051 

           
 

A-Jun. Meisjes 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Maaike Brouwer 7.11 276 1.15 278 9.00 520 1.35.39 86 1160 

           
 

Masters Mannen 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Eric vd Berg  5.72 556 1.51 404 10.71 511 1.07.53 224 1695 
2 Dennis François 5.87 494 1.66 550 10.63 506 1.12.14 118 1668 
3 Ryan Smits 6.55 250 1.30 188 9.80 446 1.30.52 0 884 
4 Ruud Jacobs 6.73 193 1.42 314 8.35 334 1.15.95 40 881 
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Sen. Vrouwen 40 mtr 

 
Hoog 

 
Kogel 

 
400 mtr 

 
TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Marjolein de Vos 6.23 540 1.30 484 9.45 552 1.21.43 287 1863 
2 Angela v Haaften 6.42 477 1.24 403 7.16 380 1.14.26 419 1679 
3 Simone Kapitein 6.47 461 1.30 484 6.63 337 1.19.79 315 1597 
4 Jenny Pope 6.75 376 1.33 524 6.90 359 1.19.42 322 1581 
5 Daphne Kapitein 7.62 151 1.06 148 6.95 363 1.39.56 37 699 

           
 

Masters Vrouwen 40 mtr 
 

Hoog 
 

Kogel 
 

400 mtr 
 

TOTAAL 

 
Naam Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Jolanda Maris 7.30 227 1.18 320 7.33 394 1.22.29 273 1214 
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schouder 
Blessure 

 

Een snelle en accurate behandeling, 
zonder wachttijden! 

Voor kinderen en volwassenen 

 

Torenveld Fysiogroep 
Locatie Zevenbergen: 

PMC Torenveld  
Witte Arend 2a  

0168-324580 

Locatie  Klundert: 

PMC Torenveld  
Kerkweg 39  
0168-324580 

Openingstijden: 

 Maandag t/m woensdag   
Donderdag?  
Vrijdag 

6.00 u - 23.00 u  
6.00 u - 19.30 u  
8.00 u - 19.30 u 

 

 

 
Email: pmc.torenveld@xs4all.nl 

www.pmctorenveld.nl 
www.bijzonderhandig.nl 

 

 

verkrijgbaar bij

POVER SCHOENEN  &  SPORT
Noordhaven 86, Zevenbergen, 0168-324404

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.



 

KAMPWEEKEND BC-PUPILLEN 

 

Joepie, het is 1 april, we mogen weer op kamp! Daar hebben we weer lang naar uitgekeken, want het is toch altijd 
weer een hoogtepunt in het atletiekjaar. En voor diegenen die het nog niet helemaal meegekregen hebben, dit jaar 
was het helemaal speciaal, want we gingen dit jaar voor de 40ste keer op kamp. 40 jaar dat is al een hele lange tijd, 
vandaar dat ook bijna alle trainers ook als kind een keer mee op kamp geweest zijn, vaak zelfs in hetzelfde Land 
van Kleef als waar we dit jaar weer naar toe gaan. Dat kan ook bijna niet anders als we hier al vanaf ongeveer 
1985 naar toe gaan. Maar nu dus in 2016 voor de 40ste keer. Vooraf hadden we als trainers en keukenploeg al 
besproken dat we iets anders dan anders zouden gaan doen en dat zou een bonte avond worden. Sommige 
trainers waren dus thuis al aan de voorbereidingen begonnen, sommige kinderen gingen hun act verzinnen, kortom 
iedereen had er zin in. 
 
Maar vrijdag 1 april was het zover, de weersvoorspellingen waren geweldig, het zou dat weekend misschien wel 19 
graden worden, heerlijk dus! De meeste trainers waren vrijdagmiddag al in de middag op het kamphuis, om bv al 
een speurtocht uit te zetten of andere dingen voor te bereiden. De kinderen, dit jaar wel meer dan 80 kwamen zo 
rond 18.30 uur ook naar het kamphuis en zochten allemaal een bed op. Natuurlijk dicht bij je vriendje of 
vriendinnetje en daarna moest natuurlijk de speeltuin ontdekt worden. Dit levert dan een leuke situaties op, want de 
kinderen vermaken zich al in de speeltuin, papa en mama willen nog afscheid nemen, maar daar hebben de 
kinderen al geen tijd meer voor. Goed teken toch! Nadat iedereen gearriveerd was, heeft Ruud in de eetzaal het 
kamp geopend en ging daarna iedere groep met zijn eigen programma beginnen. 
 

De BC-pupillen gingen samen met Marian, Lisanne en Anet naar 
het bos toe. Daar aangekomen hingen er ineens papieren in het 
bos met allerlei vragen die duidelijk voor ons bedoeld waren.            
Op de papieren werd gevraagd wie we waren en wat we 
kwamen doen in het bos. Er werd gevraagd wat we allemaal van 
de Olympische spelen wisten en dat we daar nog meer over 
zouden leren. Inmiddels was het natuurlijk al donker geworden 
en werd het steeds spannender om in het bos te lopen.                   
Voor sommige kinderen maakt dat niets uit hoor, die zijn niet 
bang in het donker. Sid en Jacko moesten we bijvoorbeeld wel 
een paar keer terug roepen, omdat ze anders wel heel ver voor 

liepen, terwijl Sara en Stan H toch liever een hand van de juf vasthadden. Verderop in het bos moesten we per 
groepje nog 9 vragen over de Olympische spelen zoeken, maar zelfs met een zaklamp was dat soms nog best 
moeilijk. 
 
Toen alle vragen gevonden waren, gingen we terug naar het kamphuis, maar daar was tot onze grote schrik een 

muizenplaag uitgebroken! Het kamphuis was helemaal afgezet met linten, er hingen waarschuwingsborden op en 
er liep iemand in een wit pak met een gasmasker op. Dat was natuurlijk wel even schrikken, of toch niet, want een 
oplettende lezer weet dat het 1 april was en dus moesten we nog iets uithalen. Diegenen die niet bang waren voor 
muizen, durfden de slaapzaal in te gaan en vonden daar op alle bedden witte (snoep)muizen. Haha, 1 april 
snoepmuis in je bed! 
Nadat de muizenplaag was opgeruimd, we wat gedronken hadden, gingen we met onze groep nog even onze act 
voor de bonte avond instuderen, want daar moeten we morgenavond natuurlijk wel aan mee doen. Dus leerden we 
van Lisanne een liedje met gebaren, wat we zo onder de knie hadden (Hallo, mijn naam  is O, ik heb een 
aardappelneus en een fietsenrek en op een dag kwam de baas naar me toe en die zei, heb jij het druk O en ik zei 
nee, druk op het knopje van je…. Linkerbeen, Hallo mijn naam is O, enz, enz.)  
 
Daarna  was het inmiddels toch wel tijd om naar de slaapzaal te gaan en onze pyjama’s aan te trekken. Maar gaan 
slapen zat er voorlopig nog niet in hoor, eerst moest er natuurlijk nog gespeeld worden en moesten de snoepjes 
nog opgegeten worden en met de zaklampen gespeeld worden. Er moest nog een slak nagedaan worden he 
Julius. Jojanneke wilde haar leuke lamp met sterrenhemel nog wegzetten, Tijs moest zijn nieuwe slaapzak nog 
uitproberen en zo waren we al snel weer een uurtje verder. Toen vonden Marian, Lisanne en Anet het toch wel tijd 
dat er  geslapen ging worden en ging de lamp uit en geloof het of niet, het was vrij snel heel stil in onze slaapzaal. 
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De volgende morgen werden we om half 9 weer aan het ontbijt verwacht, dus waren we op tijd weer wakker, niet 
echt super vroeg hoor, want in vergelijking met andere jaren hadden we er dit jaar echte uitslapers bij. Alhoewel op 
de slaapkamer waar de meeste jongens sliepen, liep bij iemand om 6.00 uur een wekkertje af, daar waren we 
natuurlijk niet zo blij mee, maar iedereen ging toch weer slapen. 
 
Na het ontbijt en natuurlijk de afwas, die wij gelukkig nu als eerste mochten doen, hadden we weer even tijd om in 
de speeltuin te spelen en wat heel erg favoriet was, even spelen met de konijntjes of met de net 2 dagen oude 
geitjes. Die waren echt super schattig en we mochten van de eigenaar van het kamphuis nu al met de geitjes 
spelen. Sara en Mica waren bijna niet bij de geitjes weg te krijgen.  

 
Daarna zijn we met z’n allen het bos in gegaan, en hebben we in het thema Olympische spelen een Olympisch 
smokkelspel gedaan. Iedere partij moest bij de andere partij proberen om zonder getikt te worden de 5 
verschillende kleuren Olympische ringen weg te halen en als je een bepaald aantal setjes had, mocht de 
Olympische vlag worden weggehaald. Nou dit spel ging echt heel spannend op, beide groepen hadden 
tegelijkertijd het benodigde aantal setjes verzameld en ook het veroveren van de vlag ging gelijk op. Er viel bij dit 
spel dus geen winnaar te bepalen. Na lekker wat drinken en een snoepje, hebben we met hele grote Olympische 
ringen nog een spel gedaan, waarbij de ringen verstopt werden en we ze daarna weer moesten zoeken.                     
Deze ochtend in het bos, hebben we op verzoek van Luna afgesloten met een bladeren gevecht, en toen was het 
weer tijd om te gaan eten op het kamphuis. 
 
Na het eten mochten we weer even vrij spelen, want niet lang daarna gingen we beginnen met het algemeen 
programma. Hiervoor verzamelden we ons allemaal op het voetbalveld en werden de groepen ingedeeld aan de 
hand van stuk geknipte foto’s van trainers. Iedere groep kreeg daarna de opdracht dat ze aan de hand van een 
kompas een route moesten gaan lopen en de enige aanwijzing die ze kregen was de informatie NOORD- 
NOORDOOST. We kregen allemaal nog 6 enveloppen mee met opdrachten die we om de 20 minuten moesten 
doen en van deze opdrachten moesten we dan een foto maken, als bewijs dat het gedaan was. Dus daar gingen 
we dan! Aan de hand van een kompas kun je natuurlijk 2 dingen doen, je kunt netjes op de paden proberen te 
lopen, of je kunt gewoon dwars door het bos gaan. 
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Ik kan natuurlijk alleen spreken over de groep die onder mijn begeleiding was, maar die waren wel fan van dwars 
door het bos hoor. Lekker ruig, maar waarschijnlijk wel de kortste weg. Ondertussen moesten we een kaartentoren 
bouwen, waarin Bente heel goed bleek te zijn. We moesten zo vaak mogelijk touwtjes springen, waarbij ikzelf de 
kinderen uit mijn groepje wel heb verbaasd, want meer dan 50 keer touwtje springen was geen probleem.                       
We moesten met ons lichaam een woord leggen, waar onze groep een lekker zandpad voor uit had gekozen en op 
deze manier was het de bedoeling dat we midden op de zandvlakte van de Loonse en Drunense Duinen uit 
zouden komen. Ons is dat ook zeker gelukt hoor, maar het groepje van Maaike, Wesley en Laura hadden wat 
moeite met kompas lezen, want die hebben de post op de zandvlakte helaas niet kunnen vinden. Op de zandvlakte 
moesten we een mooi zandkasteel bouwen en daarna kregen we weer een aanwijzing hoe we de weg terug 
zouden vinden. Dat ging vrij gemakkelijk, maar ondertussen moesten we nog wel dennenappels in een grote zak 
verzamelen, want daar moesten we op het kamphuis nog een schilderij van maken. We hebben dus als een 
malloot met dennenappels lopen sjouwen, maar later bleek dat het niet voor niets was, want met de prijsuitreiking 
tijdens de bonte avond bleek dat wij de winnaar waren. (Mart, Shetana, Bente, Mica, Caatje, Laura, Saar, Merijn, 
Jacko, Tara, Anniek en Yara, jullie hebben echt super je best gedaan!) 
 

Even weer wat spelen en toen konden we aan tafel 
voor de heerlijke warme kampmaaltijd, die er bij 
iedereen heel goed inging. De trainers hadden het na 
het eten even druk met de voorbereidingen voor de 
bonte avond, want tja er moest nog even snel een 
openingsact worden ingestudeerd. Nadat alle stoelen 
klaar stonden kon iedereen plaats nemen, en werd de 
bonte avond ingeluid door een hilarische act van alle 
trainers. Ze kwamen allemaal op in jassen en broeken, 
maar tijdens het liedje gingen die uit, en stond 
iedereen in een balletdansers outfit, waarbij de 
mannen nog een leuke tutu of jurkje aanhadden. Wat 
een ballettalent hebben onze trainers! 

 
 
De 2e act was een muzikaal verhaal over een appel en een 
peer, waarbij Rico live zong en gitaar speelde en Angela en 
Maaike zorgden dat de appel en peer  verliefd op elkaar 
werden. 
 
Daarna was het de beurt aan de sportieve dames, Jojanneke,  
Adess, Merlijn en Yara, die samen het leuke liedje “klaar voor 
de start” deden en daarbij de stemming er goed inbrachten. 
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De 4e act was van onze eigen held Lukas. Lukas durfde het toch maar om voor iedereen een paar moppen te 
vertellen, waarbij Anet niet wist waarom een aardbei rood was (hij schaamt zich voor zijn pukkels!) Lukas super 
gedaan hoor. Daarna was de beurt aan Bas, die helemaal in zijn eentje een heuse beatbox na wist te doen, en alle 
andere kinderen echt helemaal stil liet zijn, want iedereen vond het super knap. Angela kreeg van Bas nog een 
klein lesje in beatboxen, maar al snel was duidelijk dat Angela dat talent niet heeft. 

Tijd voor pauze was er natuurlijk ook en bij een verjaardag als deze 40 jaar op kamp hoort natuurlijk ook trakteren 
en kadootjes. Iedereen kreeg namelijk van het bestuur van Groene Ster een lekkere cupcake en een uiteraard 
groene Suikerspin. Kadootjes waren er ook, want eerst kregen alle trainers samen een hele mooie muziekbox,               
die we voortaan ook tijdens de training en bv het tentenkamp kunnen gebruiken. Daar waren we heel erg blij mee. 
En daarna kreeg iedereen een kadootje, want we kregen allemaal een mooie warme sjaal met Groene ster erop en 
40 jaar jeugdkamp. Daar was iedereen echt super blij mee, en er zijn kinderen geweest, die de sjaal om hebben 
gedaan en niet meer af hebben gedaan, zelfs niet toen het zondagmiddag wel 18 graden was (Gijs, jij vond hem 
wel lekker warm he!) 

 
De bonte avond ging weer verder, en deze keer met de act van de BC-pupillen, met ons ingestudeerde liedje.                  
We hebben hem zelfs wel 2 keer gedaan, zodat de zaal ook nog mee kon doen. En het was een succes hoor. 
Daarna was het podium voor de 2 grote vrienden Ruben en Stan. Ruben speelde geweldig op zijn gitaar het liedje 
Kortjakje en Stan floot daarbij het liedje. Jongens wat hebben jullie goed je best gedaan, en wat was ik trots op 
jullie. Geweldig. De volgende act was van Pien, Marthe en Fenna, die allerlei opdrachten voor de jongens tegen de 
meisjes hadden verzonnen. Dit leverde hele leuke taferelen op en ik denk dat Wesley en Laura nog steeds buikpijn 
hebben van het wedstrijdje snoepjes eten! 
 
De volgende act waren 3 grote sterren, want speciaal voor de 40ste 
verjaardag van kamp was K3 naar Loon op Zand gekomen en die 
kwamen nu bij ons optreden. Spannend, maar of het nu een 
teleurstelling was, weet ik niet, het was niet de echte K3, maar 
Lisanne, Marian en Anet. 
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Als slotact, had de keukenploeg samen met een paar 
invallers ook nog een geweldige piratenverhaal 
ingestudeerd. Er werd aandachtig geluisterd naar het 
verhaal wat verteld werd, en hoe gekker de piraten deden, 
hoe meer lol we natuurlijk hadden. Een geweldig verhaal 
was dit. Super. Inmiddels was het al over 23.00 uur en 
was het tijd om de bonte avond af te sluiten en zijn we 
lekker naar de slaapzaal gegaan. 
 
In de slaapzaal hebben we traditie getrouw nog even laten 
zien dat als je heel lang met elkaar training geeft, je 
elkaars gedachten kunt lezen, want dat lukte precies met 
Anet en Lisanne, maar later ook met Luna  en Gijs. Niet het geheim verklappen he! Een hele dag in het bos en een 
flinke wandeling had toch zijn tol wel geëist, want deze avond was het vrij snel stil in de slaapzaal en was iedereen 
al snel in dromenland. 
 
De volgende morgen liep weer het wekkertje om 6.00 uur af, maar mochten we lekker nog tot half 9 uitslapen, want 
we hoefden pas om 9.00 uur aan het ontbijt te zitten. Na het ontbijt moesten we even aan de slag, want de 
slaapzaal moest opgeruimd worden, de tassen moesten worden ingepakt en alle  bedden opgeruimd. Hier zijn we 
wel even mee bezig geweest, maar ook dit was dit jaar heel snel klaar en er bleven maar weinig gevonden 
voorwerpen over. Complimenten jongens en meisjes hoe jullie op je spullen hebben gelet! 
 
Inmiddels was het al heerlijk weer geworden, zijn we weer naar het bos gegaan en hebben daar verstoppertje 
gespeeld. Gewoon verstoppertje, maar ook andersom verstoppertje. Dan verstopt 1 iemand zich in het bos, en als 
je deze persoon gevonden hebt, ga je erbij zitten, totdat er niemand meer in het bos loopt.  We hebben op deze 
manier weer veel plezier gehad, en later terug op het kamphuis hebben we weer lekker in de speeltuin gespeeld of 
met de diertjes geknuffeld. Na het middageten was het nog steeds heerlijk weer en hebben wij de middag vol 
gemaakt met een gezellig potje voetballen, lekker schommelen met Lisanne, knuffelen met de konijntjes, aaien van 
de geitjes, roetsjen van de kabelbaan, draaien in de draaimolen, schommelen op de familieschommel en in de 
mooie ondergrondse hut die de A-pupillen dit kamp hadden gemaakt. Heerlijk was het die middag, zo konden we 
lekker van de eerste zonnestralen van deze maand genieten.  

 
Om ongeveer 15.00 uur kwamen de eerste ouders al weer, 
maar volgens traditie moesten er eerst nog 2 trainers 
worden ontgroend. Laura en Rico waren dit jaar voor het 
eerst als trainer mee, en daarom werden ze lekker 
besmeurd met appelmoes en een eitje als toetje. Dat was 
lachen geblazen. 
 
Daarna was het weer tijd om afscheid van elkaar te nemen. 
We hebben de kinderen bedankt voor het gezellige kamp, 
waar ze allemaal heel goed hun best hebben gedaan, en 
heel aardig zijn geweest voor elkaar.  

 
De complimenten van Marian, Lisanne en Anet waren 
dik verdiend. We hebben wederom een geweldig 
weekend gehad, waarin zowel de kinderen als ook wij 
enorm hebben genoten, dus ik zou zeggen volgend jaar 
gewoon weer! Op naar de 50 jaren kamp! 
 
Groetjes Anet 
 
P.S voor een nog betere impressie van dit geweldige 
weekend kunt U de vele foto’s op onze site nog eens 
terugkijken! 
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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” 

Boek bij 
Reisbureau

Pelikaan Reizen
en AV Groene Ster 
ontvangt €14,50

Reisbureau Pelikaan Reizen
Haveneind 2, Zevenbergen
T. 088 - 735 45 55
E. zevenbergen@pelikaanreizen.nl

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

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!

Zuidhaven 57   4761 CS Zevenbergen   T 0168 - 324979   www.hartmann-juweliers.nl

24U KOPEN 
OP ONZE WEBSHOP!

Volg ons...

Al 40 jaar! 
een begrip in zevenbergen

UW AMBACHTELIJKE SIERADEN SPECIALIST
M E T  E I G E N  A T E L I E R

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?

Vraag naar onze voordelige tarieven via knipsels@avgroenester.nl



 

JUSTIN FRANÇOIS EUROPEES KAMPIOEN 

 
We hebben er een Europees kampioen bij! 

Justin François bemachtigde in Ancona (Italië) goud op de indoor meerkamp!  

Daarmee verbrak hij ook ruim het Nederlands record, dat stond op 3711 punten maar komt 
dankzij Justin op 3863 punten te staan. 

Op deze vijfkamp zette Justin 
de volgende prestaties neer: 

60m horden:   8'71 

verspringen:   6,42m 

kogelstoten:   12,98m 

hoogspringen:  1,72m 

1000m:   2"59'90 

 

Dennis François,  
werd negende op slechts 12 
puntjes afstand van de 
nummer acht. Hij had vanaf de 
horden last van een 
liesblessure.  

 

Ryan Smits werd bij de 
Masters 60+ achtste. 

 

Samen hebben de drie heren 
voor 10 nieuwe clubrecords 
gezorgd.  

Goed gedaan mannen!  

En Justin in het bijzonder,  
van harte gefeliciteerd!! 
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VERJAARDAGEN 

 
 

 
MEI 

  
JUNI 

     2 Vriethoff, Lauren 
 

1 Ooijen, Isa 
3 Kremers, Andy 

 
3 Versteden, Arna 

3 Kemner, Renate 
 

4 Beije, Natasja 
4 Lips, Melanie 

 
5 Dijk, Valentijn van 

5 Ruttchen, Finn 
 

5 Ven, Margot van der 
5 Meer, Stevin van der 

 
6 Broek, Bas van den 

5 Verhoeven, Wim 
 

6 Schouwenaars, Jessica 
7 Berg, Merijn van den 

 
9 Roffel, Evert 

10 Brouwer, Maaike 
 

11 Knook, Joost 
11 Thijsse, Mieke 

 
11 Grashoff, Marjolein 

12 Kamman, Stijn 
 

11 Kremers, Sofie 
15 Vervloed, Tessa 

 
14 Alofsen, Hester 

16 Franken, Anneke 
 

15 Keijer, Rob 
18 As, Wouter van 

 
16 Jacobs, Wouter 

19 Gruijters, Richel 
 

16 Kauffeld, Guido 
19 Berg, Fenna van den 

 
16 François, Kay 

20 Bon, Esther 
 

17 Hooydonk, Anet van 
21 Brooijmans, Phily 

 
17 Becht, Isa 

22 Maris, Veerle 
 

17 Wagemakers, Jaap 
24 Vossen, Ziyal Xaviera van der 

 
18 Wijs, Annuska de 

26 Martens, Saar 
 

19 Meijers, Kevin 
26 Backer, Jacqueline de 

 
19 Sliedregt, Eli van 

27 Kaam, Jeanny van 
 

20 Alphen, Ad van 
28 Vermeulen, Manon 

 
22 El Kihel, Imrane 

29 François, Pien 
 

25 Hooijdonk, Andre van 
30 Kloot, Niels van der 

 
25 Nijenhuis, Hubear 

   
26 Webb, Nicki 

   
26 Neef, Seline de 

 

  
27 Holling, Jurgen 

   
28 Wassenaar, Thijs van 

   
28 Boom, Marleen van den 

   
29 Clarijs, Arno 

   
30 Nuijten, Paul 

   
30 Witkamp, Gwyner 
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KLEURPLAAT AVONDVIERDAAGSE 
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Campagneweg 14E 4761 RM Zevenbergen
0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl

www.orbit4allmoerdijk.nl
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Nieuw bij Orbit4all Moerdijk:
Textielbedrukking

Vraag naar onze mogelijkheden




