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TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 oktober
Klatjes + Mini's:   VR    17:00 - 18:00 uur - De Borgh 
ABC-pupillen:  VR    17:00 - 18:00 uur - De Borgh  
CD-junioren:  WO  18:30 - 19:30 uur - De Knip
   VR    18:00 - 19:00 uur - De Borgh
B-junioren:  VR    19:00 - 20:30 uur - De Borgh
A-junioren + Senioren: VR     20:30 - 22:00 uur - De Borgh
   ZO    10:30 - 12:00 uur
AB-junioren + Senioren WO  19.30 - 21.00 uur - De Knip
Recreanten:  DI      20:00 - 21:30 uur - Droge Mark  
Lopers:    MA   19:30 - 21:00 uur
   DI      20:00 - 21:00 uur
   WO   09:00 - 10:30 uur
   WO   19:30 - 21:00 uur
   DO    19:30 - 21:00 uur
   ZA      vanaf 09:00 uur
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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.

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     Diamant 12                       0168-320170
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    0168-325899

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

TRAINERS:
Dennis François  Senioren            0168-327997
Justin François  A-pupillen + Senioren          0168-327100
Angela van Haaften  A-pupillen + D-junioren                      06-48245868 
Laura van Haaften  Klatjes+ Mini’s, C-junioren          06-42908579
Anet van Hooydonk  BC-pupillen            076-5019811
Ruud Jacobs  AB-junioren+Senioren+ Polsstok     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
Leo Stok   Lopers            06-36047270
Bert Tielen  AB-junioren + Senioren           0168-328301
Jeannie Tielen  Klatjes + Mini’s           0168-328301
Frank Valentijn  Lopers            06-12410727
Jaap Wagemakers  Lopers overdag           0168-328268

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

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80



 

VAN HET BESTUUR 

VAN DE REDACTIE 

 
Allereerst wens ik namens het bestuur iedereen een gezond en sportief 2017 toe. Een aantal van jullie heb ik in het 
nieuwe jaar al begroet tijdens onze traditionele nieuwjaarsreceptie samen met de TWC. Helaas waren daar wat 
minder mensen aanwezig dan voorgaande jaren, maar daar zullen de gladde weersomstandigheden waarschijnlijk 
wel een grote oorzaak van zijn geweest. 
 
Terugblikken op 2016 heb ik al gedaan tijdens deze nieuwjaarsreceptie en vooruitblikken naar wat 2017 zal gaan 
brengen is natuurlijk ook veel leuker. Ik besef dat wanneer jullie dit lezen Groene Ster’s Got Talent al voorbij zal 
zijn. Hopelijk was het dus weer een gezellige boel met veel leuke acts. 
 
Kort daarna gaan de junioren letterlijk eens flink uit de band springen denk ik tijdens een leuk uitje. De trainers 
hopen natuurlijk dat er voldoende chauffeurs zijn om met alle junioren op stap te kunnen. 
 
De laatste ARWB cross van dit seizoen is op 12 februari in Zundert, vooral onze jonge atleetjes zijn ook dit seizoen 
weer sterk vertegenwoordigd, zowel qua aantal deelnemertjes als qua prestaties, geweldig hoor! 
 
Op 12 maart hebben we dan weer de clubkampioenschappen cross. Die wordt, zoals de laatste jaren gebruikelijk, 
op onze eigen accommodatie gehouden waar de parcoursbouwers zich weer heerlijk kunnen uitleven. 
 
Twee weken laten op 26 maart reizen we weer af naar Klundert voor de indoor clubkampioenschappen.  
 
In het vorige clubblad stond een stukje geschreven door Jan-oniem en Ik wil daar graag op reageren. Als bestuur 
waarderen wij zeer zeker dat iedereen zijn mening geeft over allerlei zaken waaronder het reilen en zeilen binnen 
onze vereniging. Ik zou zeggen; dat zouden meer mensen moeten doen. Je mag daar dan ook gerust je naam 
onder zetten, het is immers jouw naam en jouw mening en die mag gelezen worden. De mening dat atleten die 
binnen trainen watjes zijn delen wij als bestuur zeer zeker niet. En dat zeggen we dus niet, omdat wij zelf toevallig 
binnen trainen. Om te denken dat overgaan naar alleen buiten trainen geld oplevert is zeer sterk de vraag.                  
Je bespaart zaalhuur en verliest er leden door is onze mening. Atletiek bestaat niet alleen uit lange afstand lopen 
maar ook bijvoorbeeld techniek training wat niet onder alle winterse omstandigheden goed mogelijk is.                
Wij horen juist van veel atleten dat ze de binnen trainingen erg waarderen. Dat ze toch bikkels zijn i.p.v. watjes 
zoals Jan-oniem zegt, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat veel atleetjes zoals hierboven al genoemd meedoen aan de 
ARWB crossjes en het valt me daarbij op dat weersomstandigheden zoals sneeuw en regen vrijwel geen invloed 
hebben op het aantal deelnemers. Ook bij de clubkampioenschappen cross zijn de leden die ook binnen trainen in 
aantal sterker vertegenwoordigd dan de leden die altijd buiten trainen. Als bestuur willen wij de belangen van alle 
leden behartigen en wij denken dat atleten, en daarmee ook onze vereniging,  gebaat zijn met de mogelijkheid van 
binnentraining. Onze trainers zullen onderschrijven dat, naast het feit dat er ook in de winter buitentrainingen zijn, 
dat het geven van binnentrainingen een nuttig onderdeel is van het hele trainingspakket. 
 
Namens het bestuur, 
Kees Otten 
 

 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, dit is helaas de 
1 na laatste Knipsels. Door de hoge kosten en de zo nu en dan tegenvallende input is samen met het bestuur 
besloten om er een punt achter te zetten. Natuurlijk maken we wel de omslagen die er nu nog liggen eerst op, dus 
vandaar dat er hierna nog 1 Knipsels wordt uitgegeven. In die laatste Knipsels zult u geïnformeerd worden hoe u 
voortaan op de hoogte wordt gehouden. Een nieuw tijdperk breekt aan! De deadline van de laatste Knipsels is 
zondag 5 maart.   
 
Hester Alofsen - knipsels@avgroenester.nl   
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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



 

NIEUWE CONTRIBUTIEBEDRAGEN VANAF 01-01-2017 

MUTATIES 

 
Meestal wordt in het laatste clubblad van het jaar de contributie vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar 
vermeld. Dat is deze keer niet gelukt, omdat we hebben getracht een besluit te nemen op de meest actuele stand 
van zaken. In deze tijd waar alles al steeds duurder wordt proberen we het sporten bij onze vereniging 
laagdrempelig te houden. Dat betekent dat we proberen de contributie altijd minimaal te laten stijgen, tenslotte zijn 
we geen bedrijf wat flink winst moet maken. Dit jaar ontkomen we echter niet aan een extra verhoging zeker gezien 
de verwachtte resultaten. Voor het 2e jaar op rij verwachten we een negatief resultaat. Aan de ene kant zijn we ook 
bezig om zoveel mogelijk de kosten te drukken maar daar alleen redden we het niet mee. Gezien de kosten aan de 
ene kant en het stagnerend cq dalend aantal leden, minder inkomsten kantine en sponsorinkomsten zien we ons 
genoodzaakt om naast de jaarlijkse indexering de contributie met een extra € 0,50 per maand te laten stijgen.                  
Dit zal niet het gehele tekort dekken maar aangezien we in 2017 ook naar de kosten gaan kijken willen we de 
verhoging redelijk beperkt houden en zien hoe het resultaat in 2017 uit gaat pakken.  
 
Onderstaand zijn de nieuwe bedragen vermeld die vanaf 1 januari zullen gelden. Maar zoals gebruikelijk zal tijdens 
de ALV van begin 2017 het definitieve besluit volgen. 
 
Dorien van Someren 
Penningmeester AV Groene Ster  
 
 Contributie per maand 
 t/m vanaf 
Categorie  31-12-2016 1-1-2017 
Klatjes € 8,45 € 9,05 
Mini’s € 8,45 € 9,05 
ABC-Pupillen € 9,00 € 9,60 
CD-Junioren € 10,60 € 11,20 
AB-Junioren € 14,30 € 14,95 
Senioren € 14,30 € 14,95 
Lopers € 10,60 € 11,20 
Recreanten € 10,60 € 11,20 
Nordic Walking € 7,50 € 8,00 
Vrienden van Groene Ster € 2,70 € 3,25 
Gastleden € 8,45 € 9,05 
 
 
 

 
 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Ise van Agtmaal Mini-pupil 
 

Nova Ruttchen C-pupil 
Elisa Freij C-pupil 

   Lily Bauer B-pupil 
   Bente Boelhouwers A-pupil 
   Jelle Meens A-pupil 
   Senna Kerkhof A-pupil 
   Remko Mathijssen Loper 
   Willemijn Hagoort Loper 
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WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

CLUBKLEDING 

 
22-01-2017  Cross  Achilles Etten-Leur 
12-02-2017  Cross  DJA - Zundert 
30-04-2017  Competitie AB-Junioren Gorinchem 
07-05-2017  Competitie Masters Vlaardingen 
28-05-2017  Competitie AB-Junioren Zundert 
18-06-2017  Competitie AB-Junioren Spijkenisse 
25-06-2017  Competitie Masters 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 € 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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BLESSURES EN DE PREVENTIE DAARVAN - VERVOLG 2 
 
Pijn aan de voorzijde van de knie  
Deze klacht wordt wel patellofemoraal pijnsyndroom maar ook wel chondropathie van de patella(knieschijf) 
en anterior knee pain genoemd. Pijn is aanwezig aan de voorzijde van de knie (achter en/of rondom de 
knieschijf). De pijn neemt toe tijdens of na hardlopen. Heuvel en trap(af)lopen geven vaak extra pijnklachten.  

Oorzaken 
Door het herhaaldelijk bewegen van de knieschijf over het bovenbeen onder een te hoge druk kan deze 
(overbelastings)blessure ontstaan. Beschadiging/afwijkingen van het kraakbeen onder de knieschijf wordt vaak 
(maar zeker niet altijd) aangetroffen. De oorzaak is meestal een combinatie van verschillende variabelen die 
uiteindelijk tot de blessure leidt. Bij deze blessure spelen de volgende variabelen vaak een rol:  
 
- Intensief en veel trainen (eenmalig of frequent). 
- Heuveltraining. 
- Spierdisbalans voorzijde/achterzijde dijbeen. (Hamstring te zwak!) 
- Afwijkingen van de knieschijf en/of dijbeen.  
- Eerder doorgemaakte val op knieschijf  
- Een standafwijking van de voet, knie en/of heup.  
- Slechte demping (door bijvoorbeeld versleten schoenen).  
- of verkeerde loopschoenen.  

Behandeling en advies 
Het patellofemoraal pijnsyndroom is behandelbaar. Rust (forse verminderen van de trainingsintensiteit en omvang) 
en spierversterkende oefeningen van de bovenbeenspieren geven vaak al afname van klachten. Rekoefeningen 
voor de hamstrings (achterzijde bovenbeen), quadriceps (voorzijde dijbeen) en kuitspieren kunnen verlichting 
geven. De Tape van McConell wordt toegepast door de sportfysiotherapeut waarbij wordt nagestreefd met minder 
pijn te kunnen oefenen (hardlopen).  
 
Wanneer de loper pijnvrij is met wandelen, kan er met een zeer gedoseerd hardloopschema (vaak een aantal 
minuten hardlopen afgewisseld met een aantal minuten wandelen) begonnen worden met de trainingsopbouw.  
Het is verstandig om direct een sportfysiotherapeut te raadplegen om je te laten onderzoeken waardoor oorzaken 
kunnen worden achterhaald en er een goed hardlooptrainingsspecifiek advies voor deze lastige blessure kan 
worden gegeven.  
 
Wat kun je zelf doen? 
- Stop of verminder direct je looptraining.  
- Vervang je looptraining door bijvoorbeeld rustig fietsen.  
- Koel de pijnlijke plek met ijs 3- 4 keer per dag gedurende 10-15 minuten per keer.  
- Rek de voorzijde en achterzijde zijde van je bovenbeen 4-5 keer per dag.  
- Hervat je training met korte stukjes hardlopen pas nadat je weer pijnvrij kunt wandelen.  
  Bijvoorbeeld: 4 keer 2 min. (zeer) rustig hardlopen met 2 min. wandelen tussendoor.  
  Bouw dit bij de volgende trainingen heel rustig uit.  

Daarnaast is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen en maatregelen te nemen: 
- Laat je hardloopschoenen controleren.  
- Laat eventueel zooltjes aanmeten voor een afwijkende voet- en/of kniestand.  
- Pas je trainingsschema aan: minder omvang en/of minder intensief trainen.  

Hopelijk heeft u aan de in afgelopen maanden gegeven informatie niets, want het is niet de bedoeling om 
geblesseerd te raken. Maar mocht U een klacht hebben dan kunt u deze altijd nog eens terug vinden en 
raadplegen wat als beste te doen. 
 
Bert Tielen:  maar natuurlijk veel sportplezier!!! 
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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



 

 



 

DE ROL VAN MELKZUUR 
 
Verzuurde spieren bestaan niet?? 
Tijdens intensieve inspanning neemt de concentratie melkzuur in de spieren en het bloed danig toe. Tegelijkertijd 
daalt de pH in de spier (de spier “verzuurt”). Daarbij neemt men meestal aan dat dit komt door de gevormde 
melkzuur. De verzuring zou vervolgens de spiervermoeidheid veroorzaken. 
 
Er is aardig wat wetenschappelijk onderzoek gedaan waarbij men deze verzuring in de spier heeft gemeten door 
direct na uitputtend fietsen een stukje spier (biopt) af te nemen uit het bovenbeen. Na metingen in dit stukje biopt is 
geconcludeerd dat de pH in de spier (die normaal neutrale waarde heeft van 7.0) door inspanning kan dalen tot 
ongeveer 6.6. Een Utrechts onderzoek heeft een andere methode toegepast om de verzuring in de spier te meten. 
Men heeft een speciale ligfiets gebouwd die past in een MRI scan. Daarmee is de pH graad in de spier direct te 
meten. Dat is meteen het grote voordeel van de nieuwe manier t.o.v. de spierbioptie: immers, hoe snel na 
inspanning de biopt ook genomen wordt, de spier werkt dan niet meer. De bewegende spier werkt als een soort 
pomp: elke keer als de spier samentrekt wordt  er een hoop bloed de spier uitgedrukt. Als de spier weer ontspant 
zuigt hij zich als een spons weer vol met bloed. Wanneer je je nu tot het uiterste hebt ingespannen, en je stopt 
acuut, dan blijft dat bloed dus wat langer in de spier zitten. De zgn. spierpomp staat dan stil. Alle stoffen die op dat 
moment vrijkomen in de spier waaronder melkzuur kunnen daardoor minder goed via het bloed worden afgevoerd. 
 
Waarschijnlijk is het daarom ook een prettiger gevoel om na b.v. een 400 meter hardlopen nog even een stukje 
door te dribbelen of wandelen, i.p.v. meteen na de finish stil te staan of te gaan liggen!!! Het is dus te verwachten 
dat de pH waarde in een spierbiopt hoger zal zijn dan de waarde die zich laat zien tijdens de inspanning. 
Het MRI onderzoek toont dat inderdaad aan. 
De pH waarde daalt niet 0,4 eenheden maar 0,24 eenheden. Binnen 10 seconden na het stoppen met fietsen 
daalde de pH verder naar 6.6, de waarde zoals we die kennen van de biopt methode. De onderzoekers verklaren 
dit resultaat echter niet vanuit het mechanisme van de spierpomp maar met een buffercapaciteit waarover de spier 
beschikt en wat inderdaad ook een rol zou kunnen spelen. Het is deze bevinding die in de pers heeft geleid tot de 
koppen “VERZUURDE SPIEREN BESTAAN NIET”  
Dit terwijl er eigenlijk had moeten staan: spieren verzuren tijdens inspanning minder als dat we eerst dachten. Maar 
dat klinkt natuurlijk veel minder interessant. 
  
Daarbij komt ook dat op het onderzoek wel het een en ander valt op te maken immers een ligfiets is niet lopen, 
gezien je ligt kun je niet zoveel kracht zetten en de hartslag niet zo hoog zal krijgen als bij zittend fietsen of lopen. 
Concreet de proefpersonen haalden slechts 225 watt en een maximale hartslag van 150 per minuut, hetgeen ver 
onder de veronderstelde maxima lag van de proefpersonen (ong. 200). Het bloed hoeft immers niet tegen de 
zwaarte kracht in gepompt te worden en dat gaat dus veel gemakkelijker. Al met al kun je je afvragen of het wel zo 
zinvol is om liggend fietsen wel met lopen of zittend fietsen te vergelijken. 
    
Moet we dus concluderen dat de krantenkoppen niet helemaal juist waren en dat vermoeidheid wel degelijk door 
melkzuur wordt veroorzaakt? Het antwoord  op deze vraag luidt: nee helaas.  
 
Hoewel de spier tijdens de inspanning wel degelijk iets zuurder wordt, komt dit niet door melkzuur. Vrijwel alle 
fysiologische tekstboeken zijn op dit punt incorrect. De reactievergelijking die deze tekstboeken vaak afdrukken om 
aan te tonen dat melkzuur verantwoordelijkis, is de volgende; Glucose -) 2 lactaat + H+ 
Daarbij is lactaat de term die wordt gebruikt voor melkzuur dat zijn H+ heeft afgegeven. Verzuring wordt 
veroorzaakt door H+-ionen en de bovenstaande reactievergelijking is op zich een juiste samenvatting van de 
afbraak tot lactaat. Daartussen zitten echter 10 stappen die samen de glycolyse worden genoemd. Enkele van 
deze stappen kosten energie. Zoals wellicht bekend moet daarvoor ATP worden omgevormd tot ADP. Daarbij komt 
voor elke gevormde ADP een H+ vrij. Ook bij een andere stap in deze glycolyse komt nog H+ vrij. Bij de 
uiteindelijke vorming van lactaat is dit echter niet het geval. Het is zelfs zo, dat lactaat in geval van een verzuring in 
de spier, de H+ -ionen kan binden en de verzuring dus vermindert. Bovendien wordt H+ samen met lactaat de spier 
uit getransporteerd. Zo bezien veroorzaakt lactaat geen verzuring maar gaat het die juist eerder tegen.                         
De reactievergelijkingen in de tekstboeken zetten iedereen dus op het verkeerde been door de samenvatting van 
de glycolyse te benadrukken en zo melkzuur als grote schuldige aan te wijzen. 
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BEGINNERSCURSUS RECREATIEF HARDLOPEN 

SPIERVERMOEIDHEID 
Verzuring treed dus wel op maar is niet de schuld van melkzuur. Is die verzuring dan wel de oorzaak van de  
vermoeidheid? Het antwoord is, zoals zo vaak in de wetenschap , weer eens heel voorzichtig : waarschijnlijk is het 
een van de oorzaken. Als er veel energie nodig is, wordt er veel ATP afgebroken. Daarbij ontstaan ADP, P 
(anorganisch fosfaat), en H+ . Dit zijn drie verdachten voor de veroorzaking van spiervermoeidheid tijdens 
intensieve inspanning.  
 
Om dat te begrijpen een volgende korte uitleg;  Spieren trekken samen doordat er bruggetjes worden geslagen 
tussen de spiereiwitten actine en myosine (cross-bridges). Om deze bruggetjes te kunnen vormen is het nodig dat 
ca+ -ionen zich binden aan het actine. Hoe meer cross-bridges er tegelijkertijd gevormd kunnen worden hoe groter 
de kracht is die kan worden opgewekt. Voor dit proces levert het ATP de energie. Hoe kunnen nu de drie verdachte 
stoffen de vermoeidheid nu veroorzaken?  H+ door:  
1. H+ gaat aan de actine i.p.v. de Ca+ 
2. Het H+ remt het vrijkomen van Ca+ in de cel 
3. de glycolyse te remmen waardoor er minder energie voor de spier is.                                              
ADP  en P door:   Zouden het vrijkomen van Ca kunnen remmen in de cel. 
 
Er zijn aanwijzingen dat al deze mechanismen bijdragen aan spiervermoeidheid een fenomeen dat we allemaal 
kennen, maar waarvan het mechanisme nog lang niet helemaal is opgehelderd. 
 
Conclusie : verzuurde spieren bestaan , dat wordt niet veroorzaakt door melkzuur, naast verzuring spelen ADP en 
P een rol bij spiervermoeidheid bij intensieve inspanning. 
 
Dit geschreven naar een artikel van L Borghouts en M. Hesselink. 
  
Bert Tielen 
 
 

 

In 2017 starten we weer met een beginnerscursus voor recreatieve hardlopers. Deze cursus is geschikt voor 
mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Tijdens een drie maanden durende cursus wordt u onder begeleiding van een 
hardlooptrainer geleerd om op een verantwoorde manier hard te lopen. De kosten zijn slechts 40 euro voor de 
gehele cursus.  

U kunt na 3 maanden probleemloos 5 kilometer hardlopen Na afloop van de cursus kunt u voor uw zelf blijven 
lopen of lid worden van de lopersgroep van Atletiek Vereniging Groene Ster. Heeft u interesse, dan bent u op 
maandagavond 6 maart van harte welkom in de kantine van  AV Groene Ster gelegen aan de Knip 1 te 
Zevenbergen. Aanvang 20.30 uur, einde ongeveer 21.30 uur. Op deze avond wordt niet alleen uitleg gegeven 
over de cursus maar ook over de eventuele aanschaf van loopschoenen en /of kleding.  

Ook mensen die al lid zijn van de lopersgroep van AV Groene Ster maar die door een blessure, zwangerschap of 
andere omstandigheden een tijd niet meer hebben kunnen trainen kunnen op deze manier de draad weer 
oppakken. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:   loperscomm@avgroenester.nl  

Ton Kapitein 
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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



 

JURYNIEUWSBRIEF 

VAN HET TRAINERSFRONT 

 
De meest recente jurynieuwsbrief kunt u bekijken via;    http://bit.ly/2js05ht 
 
 

 
Wintertrainingen 
 
Atletiek kan je zowel in de zomer als in de winter bedrijven. Voor de lopers zijn er het hele jaar door 
wegwedstrijden en in de winter zijn er natuurlijk volop crossjes en veldlopen. Afhankelijk van je doelen als loper is 
je trainingsschema hier op afgestemd en train je in de winter gewoon door buiten op de baan, op de weg, of in het 
bos. Op zich maakt het weer hier niet veel voor uit en kan je ook gewoon doortrainen als de temperatuur onder nul 
komt. 
 
Voor baanatleten is de situatie iets anders. Sowieso is het moeilijk om in de winter te gaan hoogspringen op een 
mat die in de opslag ligt en zijn kogels, speren en discussen erg koud om vast te houden, maar het grootste 
verschil is dat voor de onderdelen op de baan explosiviteit nodig is. Als het koud is buiten is dit niet bevorderlijk 
voor de spieren. Dit is ook de reden dat de (Nederlandse) toppers in de winter vaak op trainingskamp gaan in 
warme oorden, zoals de Algarve en Zuid-Afrika. 
 
Een andere oplossing is om de (explosieve) trainingen binnen te doen. Het liefst wil je dit doen in een indoorhal 
met alle atletiekvoorzieningen voorhanden. In Nederland is echter maar één volledige indooraccommodatie.                   
De reistijd naar deze hal in Apeldoorn is voor ons alleen veel te lang (en te duur) om elke week te doen. Dichterbij 
is in Dordrecht een hal waar je met spikes kan lopen en die dan ook door onze polsstokspringers gebruikt wordt. 
Voor de andere onderdelen heeft deze hal alleen niet echt veel meer toegevoegde waarde dan een sporthal 
dichterbij waar je niet met spikes kan lopen (zoals bv de Borgh). 
 
Omdat het financieel niet haalbaar is om meerdere dagen per week te trainen in een sporthal, trainen de 
baanatleten van AV Groene Ster één keer in de week binnen. Alle andere trainingen vinden buiten op de baan, op 
de weg, of in het bos plaats (weer of geen weer). Daarnaast zijn er sommige atleten die binnen krachttraining doen 
of zelfs naar indooraccommodaties in Dordrecht of Utrecht rijden (op eigen kosten) om ook in de winter die 
explosieve trainingen te kunnen doen.  
 
Moge duidelijk zijn dat ik het totaal niet eens ben met de anonieme ingezonden brief in het vorige clubblad dat 
baanatleten watjes zijn, omdat ze zo nodig binnen moeten trainen. Als die binnentraining de enige training zou zijn, 
zou ik me er nog iets van kunnen voorstellen, maar zoals ik hierboven heb willen duidelijk maken is die 
indoortraining hoognodig om op een juiste manier de baanonderdelen te kunnen trainen en is het zeker niet de 
enige training van (het merendeel van de) baanatleten. Ook deze baanatleten zijn in de winter op de baan, de weg 
of in het bos te vinden om er helemaal klaar voor te zijn met hun wedstrijden in het indoor- of vroege 
buitenseizoen. 
 
Dennis François 
 
   De volgende die een stukje mag schrijven is Ton Kapitein. 
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3e ARWB CROSS 
 
En daar gaan we weer, zondag 8 januari de 3e cross van dit seizoen. De dagen ervoor lag Nederland nog een 
beetje plat, omdat het overal zo glad was en er tientallen ongelukken waren gebeurd, maar deze zondag was het 
heerlijk weer, zeker in de Pagnevaartse bossen, want daar organiseerde AVO de 3e cross. Natuurlijk waren we als 
Groene Ster weer van de partij, jammer genoeg niet met zoveel kinderen als de eerste keren, maar er stonden 
toch nog zo’n 26 Groene Bikkels aan de start. Hoe het komt dat er iedere cross minder kinderen komen, ben ik 
eigenlijk wel benieuwd naar, want aan het weer kon het vandaag toch echt niet liggen. Maar goed, diegene die er 
waren, dat zijn de echte kanjers, en die zijn wel zo sportief om op zondagochtend een lekkere ronde in het bos te 
gaan lopen. 
 
De cross startte met de C-junioren jongens en meisjes, maar helaas deed er geen enkele Groene Ster C-junior 
mee, jammer hoor! Bij de D-junioren, waren er 3 jongens van de partij, namelijk Lucas, Jelle en Arnoud.                  
Jammer genoeg voelde Arnoud zich voor de start echt niet lekker en zijn dus alleen Lucas en Jelle van start 
gegaan. Dat de jongens heel constant kunnen lopen bleek na een goede race wel uit hun klassering, want Lucas 
werd weer 8e (net als de 1e cross) en Jelle 9e (net als de 2e cross)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarna de beurt aan onze kleinste pupillen, namelijk de Mini-pupillen en daar gaan aan het eind van het seizoen 
vast een paar medailles veroverd worden hoor, want wat kunnen onze Mini-pupillen toch lekker hard lopen.                    
Niels, Luc en Daisy stonden deze keer aan de start, en ze gingen weer als een speer. Luc was vandaag van deze 
3 de snelste en eindigde bij de jongens op een geweldige 2e plaats. Niels werd 4e, wat natuurlijk ook geweldig is 
voor de punten. En Daisy die van te voren nooit zo’n zin heeft om mee te doen, doet het dan toch maar en wordt 
dan toch 4e! Nou Daisy, je bent gewoon hartstikke goed hoor. Als onze Mini-pupillen zo door gaan, komen ze in 
februari vast alle 3 met een medaille naar huis. 

 
Dan de C-pupillen. Er waren vandaag 2 Groene Ster dames die aan de start stonden., namelijk Zoë en Elisa. 
Zoë, ook al ben je in het deelnemersveld maar een klein meisje, je loopt echt geweldig hoor en dat zag iedereen, 
want ze haalde een mooie 7e plaats. Ook voor jou is een medaille nog prima mogelijk hoor. 
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Elisa deed vandaag voor de 1e keer mee, een poosje geleden zat ze ook al eens op atletiek, toen was ze even weg 
voor haar zwemdiploma’s, maar nu is ze weer helemaal terug hoor, en hoe! Want ze wist zich vandaag naar een 6e 
plaats te lopen. Helemaal geweldig Elisa. Het is te hopen dat je de andere 2 crossen ook nog meedoet, want  dan 
is een medaille misschien ook nog wel mogelijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongens die vast ook een medaille gaan winnen zijn Tim en Kay, want samen met Bert, liepen zij vandaag met de 
C-pupillen jongens mee. Bert wordt iedere keer weer beter, wat na een 17e plaats vorige keer, was hij vandaag al 
weer goed  voor een 12e plaats, wie weet Bert, volgende keer weer iets hoger. Tim en Kay gingen meteen de strijd 
voor in de groep aan, maar helaas was Kay vandaag niet helemaal fit, en na een paar honderd meter, moest hij 
toch de strijd staken, jammer Kay, maar heel goed geprobeerd hoor. Tim ging gewoon geweldig door en ja hoor hij 
kwam als allereerste over de finish. Tim ik ben trots op je hoor! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de B-pupillen de beurt aan de A-pupillen en net als de vorige crossen waren hier heel wat Groene Sterren van 
de partij. Luna en Tara waren de meisjes die als eersten aan de start mochten. Ze hadden het weer heel gezellig 
samen, maar toen het startschot klonk gingen ze er als een speer vandoor, zo goed zelfs dat Luna vandaag op een 
10e plaats eindigde en Tara vlak daarachter op de 14e plaats. Goed gedaan dames! 
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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!



 
Bij de A-pupillen jongens werd het deelnemersveld nog groener gekleurd, want jawel hoor, er stonden 11 Groene 
Ster mannen aan de start. Dat doet je toch goed hoor, om te zien dat de A-pupillen er toch zoveel zin in hebben. 
En bij de meeste kinderen ging het weer uitstekend. Geert en Daan wisten zich binnen de eerste 10 te klasseren, 
Geert werd namelijk weer 2e en Daan kwam mooi als 9e over de streep. Vlak daarna kwam Jur, die vandaag ook 
super liep en 13e werd. Daarna kwamen er een hoop Groene Sterren vlak na elkaar over de finish, want Tim werd 
17e, Stein 18e, Merijn 21ste, Rick 22ste Stan 24ste, Quinten 26ste , Tijn 29ste en Mica 33ste. Bijna al deze jongens 
wisten zich vandaag beter te klasseren dan de vorige cross, dus je ziet wel ervaring loont de moeite. 
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WAT GAAT HET WORDEN? 

Na deze A-pupillen was de jeugdcross klaar, maar ook bij de oudere “jeugd” was Groene Ster nog 
vertegenwoordigd hoor. Philly, Karlijn en Rik deden bij de Masters en AB-junioren mee, waarbij Rick zich zelfs naar 
een 2e plaats bij de B-junioren jongens liep en zus Karlijn op de 2e plaats eindigde bij de A-junioren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortom weer een geslaagde cross dus voor onze Groene Ster atleten. 
Op naar de 4e cross op zondag 22 januari in Etten-Leur 
 
Groetjes Anet 
 
 

 
Wanneer U dit clubblad leest, is het misschien al wel bekend!! 
Maar velen van jullie weten vast wel dat half december Angela van Haaften door haar collegatrainster Anet werd 
genomineerd voor een verkiezing bij de atletiekunie, en wel voor de verkiezing van LEUKSTE JEUGDTRAINER 
VAN NEDERLAND. 
 
Dat velen van jullie het eens waren met de stelling  “ANGELA IS DE LEUKSTE JEUGDTRAINSTER VAN 
NEDERLAND” bleek al snel, want veel mensen hebben in die eerste weken van december een stem uitgebracht 
op Angela. Zodoende kwam ze al snel in de top 10 van Nederland te staan, samen met overigens nog een hele 
leuke trainer van DJA (Niels Hanegraaf). Zijn we dan misschien wel gewoon een leuke atletiekregio? Wie weet? 
 
Maar de verkiezing ging verder en ja hoor, op vrijdag 16 december kreeg Angela een telefoontje van de 
atletiekunie dat de 1e stemronde gesloten was, en dat !!!!!!! En dat Angela in de top 3 stond!!! 
Blijdschap bij alle trainers natuurlijk, want Angela verdient het echt hoor.  
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Toen werden we pas echt enthousiast, want de leukste TRAINSTER van Nederland was ze zowieso al, omdat de 
andere 2 genomineerden jongens  waren (haha !) 
 
Deze laatste 3 genomineerden moesten voor 12 januari een filmpje maken van maximaal 1 minuut, dus kon 
Angela haar Feestdagen goed gebruiken om leuke ideeën te verzamelen en samen met Marjolein heeft ze dus een 
heel leuk filmpje gemaakt. 
 
Op maandag 16 januari is dit filmpje door de atletiekunie gepubliceerd op allerlei mediakanalen. Op Facebook, 
twitter, Instagram, op de site van de atletiekunie en barstte er een 2e stemronde los. 
Vast iedereen in onze vereniging is wel benaderd om een stem op Angela uit te brengen, want het zou toch wel 
heel supertof zijn om deze “titel” te winnen. 
 
Jammer genoeg kan ik bij het schrijven van dit stukje nog niets vermelden over de uitslag, want vanmiddag komt 
het filmpje online en kan het stemmen losbarsten. 
Laten we dus hopen dat we volgende maand DE LEUKSTE JEUGDTRAINSTER VAN NEDERLAND bij                          
AV Groene Ster hebben!! 
 
Groetjes Anet 
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VERJAARDAGEN 
 
 
 

 
FEBRUARI 

  
MAART 

     1 Vermeulen, Tijs 
 

1 Clement, Noa 
2 Sterrenburg, Zwanita 

 
2 Karadis, Angela 

3 Kloot, Lennart van der 
 

4 Toebak, Hilde 
3 Gast, Marjolein de 

 
5 Goedemondt, Arjen 

5 Dam, Noortje van 
 

5 Berg, Lucas van den 
6 Proper, Oliver 

 
5 Beljaars, Kathleen 

8 Wensen, Mirre van 
 

6 Toebak, Thijs 
8 Kanters, Henk 

 
7 Wevers, Willy 

11 François, Dennis 
 

7 Hassent, Maaike van 
11 Jong, Marco de 

 
8 Broeders, Teun 

12 Kamman, Tom 
 

9 Heeren, Kees van 
13 Vos, Albert de 

 
10 Verhoeven, Frits 

14 Groffen, Ingrid 
 

10 Dekkers - Dictus, Silvia 
14 Mulders, Sandra 

 
13 Sliedregt, Jur 

14 Jelle Meens 
 

14 Yigit, Samet 
15 Hsaine, Kawtar 

 
14 Freij, Elisa 

16 Made, Anny van der 
 

15 Farla, Rob 
18 Driesse, Louis 

 
15 Gulden, Pierre 

19 Kanters, Geert 
 

15 Bol, Jochem 
19 Romijn, Veerle 

 
15 Schuijt, Cees 

21 Ardon, Juul 
 

18 As, Vera van 
21 Bijvoet, Luc 

 
18 Jacobs, Marianne 

22 Rijswijk, Nicky van 
 

18 Hagoort, Willemijn 
22 Groen, Nigel 

 
20 Fontein, Annuska 

22 Heuvel, Tijs van de 
 

20 Haaften, Laura van 
23 Kapitein, Ton 

 
22 François, Justin 

 23 Surewaard, Jan 
 

22 Noteboom, Mart 
 24 Michels, Simone 

 
22 Leeuwen, Ruud van 

 24 Gijzen, Jasper 
 

23 Boeters, Jos 
 25 Poelenije, Natasja 

 
24 Fioole, Yara 

 26 Oers, Liesbeth van 
 

24 Aarts, Maartje 
 27 Smit, Klaas 

 
26 Maris, Jolanda 

   
27 Kapitein, Daphne 

   
27 Maris, Anne Willem 

   
 29 Timmermans, Ymke 

   
29 Ettema, Jolanda 
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Campagneweg 14E 4761 RM Zevenbergen
0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl
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Nieuw bij Orbit4all Moerdijk:
Textielbedrukking

Vraag naar onze mogelijkheden




