U gaat nu kijken naar en lezen in het
clubblad van AV de Wielingen.
M.i.v. dit nummer, 2011 - 2, wordt het
clubblad ook op de site van de vereniging
geplaatst.
Het bestand in de oorspronkelijke vorm,
met goede kwaliteit van fotomateriaal en
opmaak, is erg groot. De tijd om het bestand
te down-loaden wordt daardoor te lang.
Daarom is voor de site-versie bewust gekozen
voor een kleiner, maar daarmee ook
een kwalitatief minder bestand.

Samenstelling en opmaak:
Ronald van de Veire

Clubblad nummer 2011 - 4

Atletiekvereniging de Wielingen
West Zeeuws-Vlaanderen

Clubblaladd
Club

Foto’s: Peter Nicolai

Isabellaweg 1 , 4515 SG IJZENDIJKE
0117 – 30 18 42
E-mail: waesmvan@zeelandnet.nl

Marc van Waes Sportmassage

HET adres voor :
Marc van Waes Sportmassage
- Sportmassage
- lid nationaal massageteam - Taping
- Blessure preventie
- Kinesio taping (ondersteunende taping bij herstellen van een blessure)
Massage voor sporters maar ook voor klachten tengevolge van werk

lid NGS - Nederlands Genootschap voor Sportmassage

Voorwoord
Beste lezers van dit clubblad,
Allereerst kan ik melden dat de overkapping van de
hoogspringbak in gebruik is genomen. Door allerlei
omstandigheden heeft het erg lang geduurd, maar
in november was het toch klaar. Op het moment
van schrijven van dit stukje moet Jan de Koeijer de
laatste puntjes nog op de i te zetten. Destijds is
door Reggie Thomaes het ijzerwerk ter beschikking
gesteld. In de afgelopen jaren zijn deze aan elkaar
gelast, van wieltjes voorzien en dak- en zijplaten
erop geschroefd. Alle mensen die hieraan hebben
bijgedragen en meegewerkt, hartelijk dank voor
jullie hulp.

Colofon
Clubblad Atletiekvereniging de Wielingen.
Opgericht op 7 mei 1984.
( Aangesloten bij de KNAU )
Redactie Clubblad:
Pamela Manders
Jolanda Rijckaert
Sabijn Laterveer
Neeltje de Kraker
Jan van de Linde (ondersteuning)
redactie clubblad:
redactie@avdewielingen.nl
Homepage:
www.avdewielingen.nl
E-mail webmaster:
webmaster@avdewielingen.nl

Nico Verheul

Binnen de vereniging is een generatiewisseling
gaande. Je kan dat goed zien in de loopgroep van
Jan van de Linde. De laatste jaren werd de
gemiddelde leeftijd steeds ouder en er zijn al
verschillende lopers afgehaakt. De groep
vijftigplussers werd steeds groter. Sinds enige tijd
zien we een toegroei van jongere lopers, zelfs
dertigers en twintigers. Ook de loopgroep van
Sjaak Luteijn heeft door de instroom van de
startersgroep een flinke verjonging ondergaan.
En de trainers van de baanatletiek worden steeds
jonger. Dit alles is natuurlijk een heel positieve
ontwikkeling voor de toekomst van onze
vereniging.
Onze hoop is dat de verjonging zich ook bestuurlijk
door gaat zetten. We zien in toenemende mate dat
"oudgedienden" aankondigen er mee te willen
stoppen. Ze hebben hun sporen voor de vereniging
in ruime mate verdiend en vinden dat de jongere
generatie het stokje beter over kan nemen. Dit is
een natuurlijke en gezonde gedachte.
Ik ben er van overtuigd dat er jongeren (en
oudere jongeren) gevonden worden om de
opengevallen plaatsen op te vullen.
In dat geval zie ik de toekomst van onze vereniging
voor 2012 en later met vertrouwen tegemoet.
Nico Verheul, penningmeester
namens bestuur AV de Wielingen

Samenstelling en opmaak:
Ronald van de Veire
Drukwerk:
Drukkerij Durenkamp Aardenburg
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of
enige wijze, hetzij elektronische, mechanische, door fotokopieën,
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het auteursteam.
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Wist U dat wij door geheel
Zeeuws-Vlaanderen
brandstof voor uw auto hebben ???
IJzendijke, Kloosterzande, Oostburg
‘s nachts tanken via creditpaal
OOSTBURG

:

Bredestraat 23b

Tel. 0117-454588

IJZENDIJKE

:

Middenweg 2

Tel. 0117-301291

KLOOSTERZANDE

:

Rijksweg 60

Tel. 0114-682784

BRESKENS

:

Deltahoek

DRAAIBRUG

:

Draaibrug 74

Tel. 0117-492330
Tel. 0117-452565

ESSO
Filling Station

De vereniging
BESTUUR

OVERIGE FUNCTIES

Voorzitter

VACANT

Vice-voorzitter

Eddy Musson
Tivoli 10
4515 CN IJzendijke
0117 301781
musson@zeelandnet.nl

Secretariaat

Paul Hermans
Waterhoekseweg 1
4524 KV Sluis
0117 462703
pcm.hermans@online.nl

Penningmeester

Nico Verheul
Steenbok 8
4501 GS Oostburg
0117 452320
verheuln@zeelandnet.nl

Algemene bestuursleden
W.O.C (wedstrijd organisatie commissie)
Jan van de Linde
jvandelinde@zeelandnet.nl
0117 453757
Jeugdcommissie
Arno van Damme
jeugdcomavwiel@zeelandnet.nl
0117 491475
Adri Vermue
avermue@planet.nl
06- 10942617

Jurycoördinator
Johan Huigh

0117 402126
jwhuigh@zeelandnet.nl

Wedstrijdsecretariaat thuis
Froukje de Vries
0117 454756
wil.fro@kpnmail.nl
Wedstrijdsecretariaat uit
Anke van der Hooft
0117 454254
ahooft@zeelandnet.nl
Coördinator Trainers
Arno van Damme
0117 491475
jeugdcomavwiel@zeelandnet.nl
Coördinator WINTERLOPEN
Greetje de Hullu
0117 371764
hulludekker@zeelandnet.nl
Coördinator ZOMERLOPEN
Eddy Musson
0117 301781
musson@zeelandnet.nl
Voorzitter jeugdcommissie
VACANT
Voorzitter Sponsorcommissie
Theo Rabout
0117 450204
trabcar@zeelandnet.nl
webmaster
Sjaak Luteijn
0117 455407
webmaster@zeelandnet.nl

Voor actuele informatie kijk op www.avdewielingen.nl
De vereniging mag op de volgende dagen en tijden gebruik maken van de atletiekbaan:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

18.00 tot 22.00
18.00 tot 22.00
15.00 tot 22.00
18.00 tot 22.00
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Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15.00 tot 22.00
10.00 tot 15.30
10.00 tot 14.00
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www.verdegem.nl

www.verdegem.nl

Nieuwstraat 68, Oostburg
Tel. 0117 - 453453 * Fax. 0117 - 453191
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Woensdag koopavond tot 21.00 uur
Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Zondag 14.00 - 17.00 uur
(enkel in november t/m april)

Maandag sluitingsdag

De organisatie
LEEFTIJDSINDELING PER 01-10-2011
Geboren in
2005
2004
2003
2002
2001
2000 / 1999
1998 / 1997
1996 / 1995
1994 / 1993
1992 en eerder
1977 en eerder

Naam in Nederland
mini pupil
C pupil
B pupil
A1 pupil
A2 pupil
D junior
C junior
B junior
A junior
Senior
Masters mannen
35/39=M35 40/44=M40
1977 en eerder Masters vrouwen
35/39=V35 40/44=V40

ADRESSEN TRAINERS
Naam in Belgie
-----------microben
benjamins
pupillen
pupillen
minimen
kadetten
scholieren
junioren
senioren

Conny Bouman

Uranus 3, 4501 GT Oostburg
0117 45 53 55
coboracing@zeelandnet.nl

Miranda Steijaert

Poolster 159, 4501 GP Oostburg
0117 45 34 82
r.steijaert@hetnet.nl

Leo Fieret

Quarles van Uffordweg 87
4501 KN Oostburg
06 15 85 46 50
lfierett@zeelandnet.nl

Brett Manders

Greinstraat 21, 4529 GB Eede
06 16718633
brettjuh@hotmail.com

Edwin Huigh

Neptunus 16, 4501 HK Oostburg
0117 45 54 41
edwinhuigh254@hotmail.com

Bianca Luteijn

Schorpioen 34, 4501 HB Oostburg
0117 45 54 07
biancaluteijn@kpnplanet.nl

veteranen
veteranen

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN
Mini & Pupillen C

Leo Fieret en Davina Doens-van Luik
Maandag 18.15 tot 19.15

Pupillen B

Brett Manders
Maandag 18.30 tot 19.30

Pupillen A1 & A2

Bianca Luteijn en Daisy van de Velde
Donderdag 18.45 tot 19.45

Sjaak Luteijn

Miranda Steijaert en Edwin Huigh
Maandag 18.45 tot 20.00 (C en D jun.)
Maandag 20.00 tot 21.00 (A en B jun.)

Schorpioen 34, 4501 HB Oostburg
0117 45 54 07
leny_sjaak@kpnplanet.nl

Jan van de Linde

Poolster 66, 4501 GN Oostburg
0117 45 37 57
jvandelinde@zeelandnet.nl

Junioren A t/m D

Wedstrijdatleten

Conny Bouman
Woensdag 18.45 tot 20.15

Patrick van Quekelberghe
Reinaertstraat 19
4527 CA Aardenburg
0117 49 23 45
pquekel@zeelandnet.nl

Obesitas loopgroep Edwin Huigh
Dinsdag 18.45 tot 19.30
Jeugdloopgroep

Sjaak Luteijn
Donderdag 18.30 tot 19.30

Loopgroep 1

Sjaak Luteijn
Zondag 10.00 tot 11.00
Donderdag 19.30 tot 20.30

't Zwin
Baan

Patrick van Quekelberghe
Dinsdag 19.30 tot 20.30

Baan

Jan van de Linde
Zondag 10.00 tot 11.30
Donderdag 19.30 tot 20.50

‘t Zwin
Baan

Loopgroep 2

Davina Doens-van Luik
Volderstraat 2, 4501 JM Oostburg
0117 45 01 04
divinavl@zeelandnet.nl
Daisy van de Velde

Brouwerijstraat 50,
4501 CR Oostburg
0117 45 53 53
daisy_vd_velde@hotmail.com

Men kan altijd contact opnemen met de trainers voor verdere uitleg of informatie
2011 - 4
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Berichten uit het bestuur
Nico heeft het in zijn voorwoord al aangekaart;
"oudgedienden" kondigen aan er mee te willen
stoppen. Alle leden hebben er dan ook recht op te
weten wat de stand van zaken momenteel is.
Daarom de volgende uitleg.
Bij de a.s. algemene ledenvergadering nemen
afscheid van diverse functies:
Jan van de Linde: Bestuur,
WOC en clubblad.
Hij organiseert in 2012 nog
de Halve Marathon van
Cadzand en draagt deze
over aan Theo Rabout en
Wim Huigh. Stopt in 2013
ook met de organisatie van
andere wedstrijden. Doet
uiterste inspanning t.a.v.
overdracht functies. Blijft helpen bij loopjes.
Eddy Musson: Bestuur, WOC en coördinatie
zomerlopen incl. aanvraag vergunningen alle
wedstrijden. Blijft inzetbaar voor noodgevallen,
hulp loopjes en tracht functies over te dragen.
Greetje de Hullu: stopt per
augustus 2012 met
coördinatie winterlopen,
verzorgen
secretariaatskist,
aanschaf kadootjes
jeugd, doorgeven lopen
AV de Wielingen aan div.
instanties. Blijft
inzetbaar voor
noodgevallen en hulp bij zomerloop Nieuwvliet.
Zoekt ook opvolgers.
Milco van der Hooft: stopt als
trainer bij de wedstrijdgroep.
Is al overgenomen door Conny
Bouwman. We bedanken
Milco voor zijn geweldige inzet
en hebben alle vertrouwen in
Conny en wensen hem veel
succes in deze nieuwe rol.
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Momenteel functies die vacant zijn:
1. Voorzitter AV de Wielingen.
2. Algemeen bestuurslid 1 persoon.
( Bram de Kraker komt het
bestuur al versterken.)
3. Nog extra lid WOC. (Bram
wordt voorzitter WOC).

4. Voorzitter jeugdcommissie.
5. Coördinator zomerlopen,
organisatie zomerloop
De Zeemeeuw.
Eddy Musson
6. Coördinator winterlopen.
7. Coördinator baanonderhoud.
Inmiddels is ook bekend dat Neeltje de Kraker de
redactie van het clubblad gaat versterken.
Voor bovenstaande lijst is het bestuur uit alle
macht bezig de vacante functies in te vullen.
Het benaderen van mensen staat boven aan maar
toch ook bij deze een oproep aan iedereen die de
Wielingen een warm hart toe draagt: Wil je helpen
of een functie invullen, laat het ons weten. Het is
hard nodig om de vereniging te kunnen laten
voortbestaan.
Voortgang materiaalhok. Na afkeuring ‘aanvraag
plaatsen 2 blokhutten’ zullen de pijlen wellicht
gericht worden op overname van huidige hok
waarna wij dit zelf gaan opknappen c.q. in een
dusdanige staat brengen dat onze materialen daar
droog en veilig kunnen worden opgeslagen.
Het bestuur heeft dit als prioriteit op hun lijstje
staan. Momenteel vindt op alle niveaus overleg
plaats om dit te realiseren.
Wedstrijden afgelopen periode:
- Clubkampioenschappen: zeer goed bezocht in een
uitstekende sfeer. Organisatie gladjes verlopen.
- Dwars door de Zwingeul: volgens organisator Jan
het weer wat te flets (goed weer dus!). Deelname
prima en weer gezellig als vanouds. Blijft wel
zwaar afzien.
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- 1e natuurloop de Zeemeeuw: druk bezochte
loop. Het leek alsof iedereen elkaar weer na lange
tijd ontmoette. Zeer gezellig in ons "thuishonk".
- Elderschanscross: prima weer, goede opkomst
ondanks diverse wedstrijden elders.
Organisatie werkelijk perfect en dan lijkt het
allemaal zo simpel.
Ondergetekende weet inmiddels wat er allemaal
voor komt kijken en vooral wie er allemaal voor
komen kijken. Namens het bestuur alle vrijwilligers
bedankt voor jullie inzet.
Wij, AV de Wielingen,zijn hier toch wel heel erg
sterk in. Complimenten aan jullie allen.
Het winterprogrammaboekje is weer verschenen.
Niets bijzonders zult U zeggen, want dat komt
ieder jaar. Maar ook hier zit een hoop werk aan
vast. Adverteerders langs gaan, advertenties
maken, de lay out maken etc etc. Allemaal werk
van de SPOC en Ronald van de Veire.
De SPOC, een commissie die staat als een huis.
Bedankt mensen!

2011 - 4

Met de prachtige door Ronald van de Veire
ontworpen poster van de Halve Marathon boven
mijn bed droom ik van vacante functies in onze
vereniging die allemaal worden ingevuld door
mensen die met dezelfde passie als hun
voorgangers AV de Wielingen vooruit willen
helpen.
Laat het a.u.b. niet bij
een droom blijven
mensen zodat tot in
lengte van dagen atletiek
in onze regio behouden
blijft. Komt allen naar de
Jules, de winterlopen en
de Halve van Cadzand en
geniet van die speciale Wielingen sfeer.
Wij zijn daar ook en toasten met en op U.

Eddy Musson namens bestuur AV de Wielingen.
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Kentekens
Alle ING-bankzaken
Staatsloten
1700 verschillende
soorten kaarten
cadeaubonnen
faxrollen
printpapier

Brouwerijstraat 39
4501 CM OOSTBURG
Tel. (0117) 452551
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O’NEILL
SEVENONESEVEN
NONO GYMP
RETOUR JEANS

Tot ziens in ons postkantoor,
Maureen de Rijcke
en medewerkers

www.juniormodeclub.nl

Tel. 0117 - 452632

happy hair

Nieuwstraat 30
OOSTBURG

Zwarte
Pieten
op training!
Op één van de
maandagavondtrainingen
werden de pupillen B en C blij
verrast door 2 Zwarte Pieten.
De training begon al wat
ongewoon; de hele zaal lag vol
met pakjes! Om warm te lopen
moesten de kinderen mèt de
pakjes over een ingewikkeld
klimparcours over de daken om uiteindelijk de pakjes in de schoorstenen te gooien. Daar konden de
kinderen natuurlijk wel wat hulp bij gebruiken, dus de Pieten kwamen goed van pas. Hoewel, als er eentje
hoogtevrees heeft, wordt het wel erg lastig.....
Er werden nog heel wat liedjes gezongen en natuurlijk een heleboel pepernoten uitgedeeld. Was het nou
eigenlijk dezelfde Piet als vorig jaar?? Dat was de grote vraag.
Het maakt niet uit, we hopen in ieder geval dat deze Zwarte Pieten volgend jaar weer even langskomen!
Dank jullie wel!
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Even voorstellen....
Ik ben Romy
Dieleman
Leeftijd: 8 jaar;
Mijn hobby's zijn
voetbal en atletiek.
Ik heb 2 favoriete
onderdelen bij
atletiek:
hoogspringen omdat
ik dat zo leuk vind en hardlopen
omdat ik dat goed kan.

Ik ben
Dylan de Kievit
Ik ben 8 jaar;
Mijn hobby's
zijn buiten
spelen,
playmobil, star
wars lego,
zwemmen, de
Wii .... en
natuurlijk
atletiek.
Favoriete
onderdeel:
verspringen, omdat ik het
leuk vind om te proberen
steeds verder te komen.

Ik ben
Jutta
Hoek
Ik ben 7
jaar oud;
Mijn
hobby's zijn knutselen,
lezen en atletiek. Favoriete
onderdeel: allemaal even
leuk!

Ik ben Yasmin
Odijk en ik ben 8 jaar.
Mijn hobby's zijn tekenen,
lezen en ik speel graag met
vriendjes en vriendinnetjes.
Of met mijn broertje Milan.
Ik vind atletiek heel erg leuk,
want ik hou van bewegen en
lekker actief zijn. Toen mijn broertje een
proefles deed wilde ik er ook meteen op!
Omdat mama er dan toch is, was het makkelijk
en snel besloten!
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Ik ben
Laura Cammaert,
Ik ben 13 jaar oud;
Mijn hobby's zijn
atletiek, djembé
spelen en zeilen;
Het leukste
onderdeel vind ik tot
nu toe verspringen

Ik ben
Max Valk en
ik ben 11
jaar;
Ik heb als
hobby
steppen en
gamen.
Mijn
favoriete onderdeel bij de
atletiek is hardlopen.

Ik ben Milan Odijk
Ik ben 6 jaar en het broertje van Yasmin
Ik hou heel erg van buitenspelen en dingen met
de natuur doen. Verder hou ik van planeten,
dinosaurussen en ..... lekker eten! Eerst zat ik
op voetbal, maar na één seizoen
had ik het wel gezien. De spelletjes
vond ik leuk, maar de wedstrijden
niet. Atletiek vind ik leuk, omdat ik
dan lekker kan bewegen en het is
afwisselend.En ik kan er af en toe
een grapje maken haha!
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Jeugdleden actief voor Clubactie
Voor het tweede jaar hebben we dit jaar weer
meegedaan aan de Grote Clubactie.
De opbrengsten zijn voor de clubkas en worden
vooral besteed aan jeugdactiviteiten.
Ook levert elk verkocht lot een mooie opbrengst op
voor de leden: namelijk per verkocht lot € 2
korting bij de aanschaf op een kledingstuk uit
het clubtenue.
Dit jaar zijn er iets minder loten verkocht dan vorig
jaar, maar wel weer meer kledingstukken. Dus zo
zachtjes aan presenteren we ons steeds meer in
uniform tenue tijdens trainingen en wedstrijden!
En dat mag zeker gezien worden!
De jeugdleden die de meeste loten hebben
verkocht werden blij verrast met een presentje.
Iyanla verkocht 63 loten en werd winnaar.
Ze kreeg een cadeaubon geschonken door
Sportshop Francke.

Floris verkocht 39 loten en werd tweede. Hij kreeg
van de Regio Bank een bidon met inhoud.
Alex en Teun verkochten elk 31 loten en werden
gedeeld derde.
Zij kregen elke van
de Regio Bank een bidon.
Iedereen die zich heeft
ingespannen voor de Clubactie wordt hartelijk
bedankt! We hopen voor volgend jaar op weer een
grote verkoopopbrengst.
En speciale dank voor Theo Rabout van de
sponsorcommissie en Sandra van Quekelberghe die
ervoor gezorgd heeft dat wij de kleding konden
passen en bestellen.

T

opverkopers

Floris Huigh
Schoondijke

Iyanla Dieleman
Zuidzande
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Teun van Damme
Oostburg

Alex Simpelaar
Oostburg
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www.henkfenijn.nl
Op Zondag gesloten - Op Maandag gesloten
Woensdag koopavond tot 21 uur - Dinsdag, Donderdag, Vrijdag 9.30-18 uur
Zaterdag 9.30-17 uur

Sieraden
Modern Zilverwerk
Trouwringen
Restauraties
Kaai 27, 4527 AE Aardenburg (+31) 0117-493603 www.zilverkunstenambacht.com

Prijsvraag vorige keer
Prijsvraag
Los deze puzzel op en stuur het antwoord naar de redactie van het clubblad.
Als je vòòr 15 november je antwoord opstuurt, maak je kans op een leuke prijs!
Stuur naar: redactie@avdewielingen.nl

1.
2.
3.
4.
5.

c l u b k amp i o e n

6.
7.
8.

In het vorige clubblad stond een prijsvraag. Hierop hebben we 3 goede antwoorden gekregen.

9.
10.
11.
12.

Na loting is de prijswinnaar geworden:

Shiva Brugge.

Sabijn Laterveer zal hem binnenkort een prijsje overhandigen.

Maar eerst een wandeling of snerttraining

Zondag 15 januari 2012
Vanaf 11.30 uur snert!
In strandpaviljoen De Zeemeeuw
Voor de loopgroepen van Sjaak en Jan.
Verder worden alle vrijwilligers van AV de Wielingen uitgenodigd om deze morgen naar het schitterende
Zwingebied te komen.
Trainers, juryleden, wedstrijdsecretariaat, bestuur, redactie en andere hulpkrachten.
Iedereen mag meetrainen met een van de loopgroepen of meewandelen met de vaste wandelgroep.
Of je bent om 11.30 uur gewoon in De Zeemeeuw.
Lopers en wandelaars starten om 10.00 uur vanaf het eerste
parkeerterrein na hotel De Wielingen.
AV de Wielingen biedt de lopers en vrijwilligers een bak
snert en een broodje aan. (koffie en wat u verder gebruikt
is voor eigen rekening).
Familieleden zijn ook welkom, maar moeten zelf
betalen.
Als je meekomt voor de snert, wil je dan even
een mail sturen, naar Jan van de Linde:
jvandelinde@zeelandnet.nl
Dan weten ze in de Zeemeeuw hoe vol de
snertketel moet.
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Nieuwe leden
Laura Cammaert
Anthony Claeys
Simon de Clerck
Ronnie le Coq
Romy Dieleman
Bram van Halteren
Rick Hofmeester
Stefan Krijnen

Brett Manders
Milan Odijk
Yasmin Odijk
Jasper Rosendaal
Martijn Rosendaal
Diana Valk
Max Valk

Opgezegd:
Joeri Alblas
Naomi Alblas
Merel de Bruijne
Nikkie Dijkgraaf
Lara de Greef
Florienne de Koster
Stefano de Koster
Jakeline Ligtenberg

Marja van de Linde
Peter Nicolai
Mart v.d. Sanden
Carla de Smet
Isabel van de Velde
Tessa Verdegem

Bij het lijstje van opgezegde leden staat de naam van Peter Nicolai.
Elke keer als je zo'n lijstje met namen van opgezegde leden leest, zeg je jammer.
Soms moet je iets langer stilstaan bij een naam. Veel leden van de loopgroep zullen dat in dit geval zeker
doen. Peter heeft de afgelopen 20 jaar veel donderdagavondtrainingen bij de Napoleonhoeve
overgenomen van ondergetekende. Als ik op vakantie was, of anderszins verhinderd, mochten de lopers
afzien en genieten van de van Peter zijn trainingen. En hij was niet vies van een beetje rul zand,
achterlangs de strandhuisjes, duintje op en af. Heerlijk!
Peter, bedankt dat je al die trainingen, 60, 70 80???, overgenomen hebt, en dat allemaal belangeloos!
Ps. Peter zwemt nog als de beste en ik mag genieten van zijn zwemtrainingen. Geen heuvels, maar wel
waterpoloslag en zulk soort.
Jan van de Linde

Weekend Keulen 2005:
Wie herkent ze nog allemaal?
2011 - 4
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Dames en Heren Mode
Brouwerijstraat 3
Oostburg
0117-440065
Brouwerijstraat 45 - 47
4501 CN OOSTBURG
0117 - 45 33 08
Zondags geopend van 2-6 uur. Maandags gesloten

Verjaardagskalender
Januari
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Bianca Luteijn
Anita Verhage
Louise le Coq
Leo Fieret
Jaap Fremouw
Bram van Halteren
Marc van Hijfte
Anke van der Hooft
Wim Huigh
Edwin Huigh
Veronique Verhulst
Saskia Bakker
Nathalie Steijaert
Inger de Bruijn
Mieke Slits
Willy Faro
Jack Luteijn
Neeltje de Kraker
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Christian Vercruysse
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Leny Luteijn

01
05
06
07
07
07
07
08
09
10
11
13
13
14
14
15
16
18
19
19
22
25

ALLE JARIGEN
VAN HARTE
GEFELICITEERD
EN
EEN FIJNE DAG
TOEGEWENST!
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interview aan de Nieuwvlietse keukentafel
door Greetje

Sandra Van Quekelberghe

Het is een prachtige herfstmiddag op de dag dat Sandra en ik hebben afgesproken.
Als ik de deur open doe staat ze stralend voor me. In haar hand de gevraagde foto's.
Snel schuiven we aan de keukentafel waar de koffie en lievelingskoekjes van mijn gast
klaarstaan. De koekjes schuiven we echter resoluut op zij. Tja, vrouwen en de lijn, het
blijft toch altijd een gespreksonderwerp. Maar niet deze middag.
De meegebrachte foto's zijn meteen een binnenkomer voor ons gesprek.

In gesprek met

De eerste jaren
Ze werd op 16 mei 1969 geboren in het ziekenhuis van Oostburg. Op die
dag waren haar ouders precies één jaar gehuwd. Ze bleef enig kind en
groeide op in Aardenburg. Bezocht daar ook de kleuter en lagere school.
Ze haalde haar zwemdiploma's en had daarna behoorlijk plezier in het
zwemmen. Vooral het spelen rond het zwembad en de zwemvierdaagse
waren favoriet. Verder zat ze tussen haar 6e en 12e jaar bij de
majorettes. De middelbare school werd gevolgd in Oostburg, alleen de
eerste klas op het KWL. Ze bleef zitten en ging toen naar de tweede klas
van de LHNO school in Schoondijke waar ze haar diploma heeft gehaald.
Daarna ging ze werken en 2 dagen naar de detailhandelsschool in
Middelburg. Op één van de meegebrachte foto's herken ik Sandra die als
jong meisje vaak mee kwam om haar vriend Patrick aan te moedigen bij
hardloopwedstrijden in Graauw. Ze was toen 15 jaar. Op zaterdagen dat
ze moest werken in de supermarkt (waar ze inmiddels al meer dan 26
jaar werkt!) werd Patrick bijgestaan door de ouders van Sandra.

Het gezin
In 1990 trouwden ze en kregen in 1993 een dochter met de naam
Shannon. Ook toen bleven ze in Aardenburg wonen. Sandra deed vroeger
nooit aan sport. Ze heeft even op tafeltennis gezeten en aan tennis
gedacht. Ook had ze ooit de intentie om te gaan skeeleren. Na een
skeelerles dacht ze te remmen rond een
Met Shannon in
lantaarnpaal, viel op de stoeprand met haar 1999 op de Heizel in Brussel
hoofd, hield hier een hersenschudding aan
over en dit was het einde van haar
skeelerloopbaan. Vanaf dat moment heeft
ze besloten om dan maar te gaan
hardlopen. Eerst met een goede vriendin
maar die haakte af, Sandra zette toch door.
Haar trainingsmaatje en goede vriendin is
Caroline Hersschens waar ze minimaal een
keer in de week mee gaat lopen.
2011 - 4
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Dinsdags traint ze op de baan met een leuk dames
groepje en Patrick als trainer en op Zondag aan het
strand met de groep van Sjaak.
Na dertien jaar vakantie in Luxemburg werd het
wel eens tijd voor iets anders.
De fietsen gaan nu mee naar Friesland, Limburg en
Duitsland want van luie vakantie's zijn ze niet
gediend.

Sandra Van Quekelberghe
‘Lopende’ Hobby’s
Verder is wandelen een grote hobby van haar.
Zo heeft ze al een paar keer de Zeeuwse Kust
Marathon meegewandeld. Het liefst loopt ze
alleen. Geen pauzes onderweg, ook niet om te
plassen. Patrick staat dan om de 5 km met drinken
of iets te eten. De eerste keer was in 2009.
Onderweg stonden Theo en Caroline met de
pasgeboren Esmée haar op te wachten. Dat was
emotioneel. Toen ze over de finish kwam zei ze:
"Dit doe ik nooit meer". In 2010 stond ze weer
braaf aan de start, om haar tijd te verbeteren.
Ze liep in 2009 er 6uur en 56 min over en in 2010,
6uur en 18 min Haar tempo ligt hoog. Terwijl ze
wandelt maakte ze dan ook nog foto’s als
herinnering aan deze mooie tocht.

Zoutelande 2011:
Wieling-ladies in de Wielingenstraat

Na de zomerlopen en Dwars door de Zwingeul,
kwamen de dames op het idee de Ladiesrun mee
te gaan doen. In 2011 stond ze op vrijdag aan de
start in Zoutelande bij de Ladiesrun. Deze keer in
2011 - 4

gezelschap van Jacqueline Maas, Sonja Huigh en
Annemieke Reijnberg. Dit was een speciale
ervaring. Alle betrokkenen waren ook dames. Denk
b.v. aan de verkeersregelaars, de jury, de ehbo enz.
Erg opvallend is dat dames zoveel bekvechten net
na de start en onder het lopen.
Dat maakt ze in een gemengde groep nooit mee.
Vrouwen zijn echte haaibaaien! Volgend jaar doet
ze zeker weer mee en maakt al plannen samen met
Annemieke om in 2013 de Halve van Cadzand te
gaan lopen.
De Bevrijdingsmars van Hoofdplaat naar Knokke
heeft ze inmiddels ook gelopen. Deze keer was ze
in gezelschap van Sonja Huigh & Ronald van de
Veire en Anouk van Weijnsbergen.

Leven en hobby’s in rust
Het leven van Sandra bestaat niet alleen uit leuke
dingen. Zo kreeg ze in 2003 te maken met het
loslaten van het netvlies van haar oog.

Een angstige gewaarwording. Te meer omdat er
vanaf die tijd geregeld problemen zijn met het oog.
Rust is dan echt een must en dat is moeilijk voor
een bezige bij als haar. Het huis moet er altijd pico
bello uitzien en van rommel houdt ze helemaal
niet. Toch probeert ze wat meer rust te brengen in
haar leven. Ze leest nu geregeld een boek. Vooral
waargebeurde verhalen hebben haar voorkeur.
En natuurlijk sinds kort breien. Binnenkort kunnen
we haar bewonderen in een zelfgemaakte poncho.
Verder houdt ze van muziek. De muziek van deze
tijd maar vooral de Nederlandstalige kan ze erg
waarderen. Blöf, Clouseau, De Kast en Acda en de
Munnik. Pas waren ze nog aanwezig bij een concert
van Nick en Simon in het Gelredome.
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Zuidzandsestraat 19
4501 AL Oostburg
Tel. (0117) 452081
Voor onderstaande werkzaamheden
kunt u een beroep op ons doen:
-

binnen- en buitenschilderwerk
het leveren en plaatsen van alle soorten glas
diverse wandafwerkingen
het leveren en aanbrengen van verschillende
behangsoorten
- decoratiewerk
- periodiek onderhoud
- kleuradvies

Bel voor een vrijblijvende
afspraak en/of prijsopgave
)
: (0117) 452081

)
: 0117 - 386306

Stoffen,
borduurartikelen, fournituren.
Verkoop en reparatie van
naaimachines
van Leeuwenstein en Juki.
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag:
9.30 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur.
Zaterdag:
Gesloten:

10.00 - 16.00 uur.
gehele maandag en donderdagochtend

HAAK + BREIGARENS
3D-ARTIKELEN
en toebehoren
Brouwerijstraat 59 * 4501 CN OOSTBURG
Tel. 0117-440100 of 06-40851636

Het GEZIN
Sandra Van Quekelberghe
Toppers van de Grote Club Actie
Tot nu toe heeft Sandra verteld maar nu is het
mijn beurt om een paar vragen te stellen.
Als ze haar leven over zou mogen doen dan mag
het precies het zelfde zijn als nu met haar lieve
man, leuke dochter en haar vriend. Ze vindt het
wel jammer dat ze nooit eerder met sporten is
begonnen. De leuke contacten die ze er aan over
gehouden heeft zijn erg belangrijk voor haar.
En als ze eens één dag een man zou mogen zijn
Gouden kracht voor AVdW
Veel mensen wel weten dat Sandra lid is van de
sponsorcommissie. Ze is de notulist van het
groepje. Een echte schrijfster is ze niet. Haar
verslagjes zijn vooral kort en bondig. Zo is ze erg
actief bij de Grote Club Actie.
De komende halve marathon (2012) neemt ze ook
de taak over van Willy Faro die jarenlang alle
vrijwilligers van versgesmeerde broodjes en
drinken voorzag.
De lunchpakketten worden voortaan klaargemaakt
in Aardenburg.
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Winnares Winterlopen 2009-2010
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Hotel-Restaurant
Sfeer en goede smaak
Markt 1
4501 CJ Oostburg
T. 0117 - 452778
www.eenhoornoostburg.nl

Hotel-Restaurant “De Eenhoorn”
houdt rekening met uw individuele wensen
De keuken brengt smaken tot verrassende combinaties
Er wordt uitsluitend gewerkt met verse ingrediënten
en iedere week andere menu’s

dan zou ze een hele dag lekker in bed blijven liggen
en zich laten verwennen. Maar een dagje
meelopen in de bouw ( Patrick zijn werk ) lijkt haar
ook wel wat. Ze is nieuwsgierig of ze dan ook zou
fluiten naar al die vrouwen die voorbij lopen.
Het beste advies dat ze ooit kreeg was om eens
wat meer tijd voor zichzelf te nemen.
Ze is daardoor veel minder gejaagd gaan leven.
Het mooiste moment van de week is het weekend.
Ze vindt het heel fijn om dit samen met Patrick,
Shannon en Kris door te brengen. Ze is een echt
familiemens. In het weekend samen naar de
training en verder gewoon samen thuis zijn.
Steeds vaker met z'n tweetjes nu Shannon een
vriendje heeft. Haar droom is om gezond te blijven
en later op pensioen leeftijd wat rond te gaan
trekken met een camper. Dat lijkt haar helemaal
geweldig.

Sandra Van Quekelberghe

We zijn aan het eind
van ons gesprek
gekomen. Sandra
gaat aan haar
mooiste moment van

Actueel: Elderschanscross 2011
Oma Rabout en huisvriendin Sandra
praten over kleindochter Esmée
haar week beginnen. Samen met haar gezin
genieten van het weekend. Ik hoop dat ze dit nog
jaren in goede gezondheid mag doen.
Sandra, bedankt voor het vertrouwen dat je me
hebt gegeven. En als ik je tegenkom zal ik zeker
denken aan deze bijzondere middag.
Ik wens jou en je gezin alle goeds,
Greetje de Hullu

Onder het toeziend oog van echtgenoot, trainer & coach:
... en hij zag dat het goed was.
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DEN HOLLANDER
advocaten

Hoezo??? Warming-up???
Met een CV-installatie geleverd,
geïnstalleerd & onderhouden
door Schippers & Nauta,
bent U steeds op
de juiste temperatuur........

MR. H.M. DEN HOLLANDER
Postbus 30
4500 AA Oostburg
Mr. P.C. Hennequinstraat 18
4501 AT Oostburg
Telefoon : (0117) 45 28 78
Telefax : (0117) 45 37 23
E-mail : advoholl@zeelandnet.nl

Een vaste advocaat,
dat beslist beter.

sinds 1921 installateurs van

Electra, CV, Gas en Water
Schippers & Nauta
Zuidzandsestraat 35a
4501 AL OOSTBURG
tel.: (0117) - 452129

Petra & Nellie
STAATSLOTERIJ
LOTTO-TOTO
KRASLOTEN
ROOKARTIKELEN
LEKTUUR
CARD-SHOP
3-D HOBBYMATERIAAL
voorheen

Carpentier

* Petra & Nellie*
Eenhoornplantsoen 7, Oostburg
Telefoon 0117 - 452830

In de gaten gelopen
W

Verhaaltje met de W's.

W

aarom; Naast de ‘mannen’-groep o.l.v. Jan,
is er ook een groep onder de bezielende
leiding van Sjaak en Patrick wekelijks actief. Daarin
zitten veel atleten die het laatste jaar pas zijn
gestart bij De Wielingen. De leden van de groep van
Sjaak en Patrick lopen nog teveel "in de schaduw“.
Als nieuw lid van de redactie wil ik juist daarom
graag het startsein geven voor deze nieuwe rubriek.
We laten ze in de gaten lopen via allerlei
WWWWW-tjes.

W

ie ben ik (personalia);
Neeltje de Kraker-Voogt
Sinds april 2011 woon ik met mijn man in Oostburg,
onze dochters wonen in Eindhoven en Den Bosch.
Hiervoor kwamen we al tientallen jaren elke zomer
naar de kust waar we een stacaravan hadden.
Tijdens de zomerlopen leerde ik mensen van de
Wielingen kennen, dus de stap om me aan te
melden als lid was snel gemaakt.

W

at doe ik; Tot voor kort werkte ik bij Fontys
Hogeschool in Eindhoven als gastacteur,
hoofdzakelijk bij de faculteit verpleegkunde. De
taak van een gastacteur/simulatiepatiënt is aan de
hand van een casus en in overleg met de docent
gesprekken voeren met de studenten. Dit om
verpleegkundigen beter te leren
communiceren met
patiënten en collega's.
Hiervoor heb ik jaren als
groepswerkster in
tehuizen gewerkt,
alsook was ik
werkzaam als
klassenassistente in
het bijzonder
onderwijs.
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at boeit mij in het leven; De omgang met
mensen, zeker de groep die wat meer
aandacht nodig hebben om te kunnen
functioneren. Op dit moment hou ik me nog bezig
met "huis en tuin" en kijk rustig om me heen wat er
op mijn pad komt.

W

aarom de beginnersgroep; Hier kan ik nog
veel van leren, zeker op de baan; zoals
techniek, de versnellingen, de uitleg, de competitie
onderling. Daarbij wordt er ook nog goed uitgelegd
waar dit allemaal voor nodig is.

W

aar geniet ik van; Op de baan vind ik de
versnellingen lekker om te doen, de
stimulans van de anderen om er een tandje bij te
doen. Aan het strand lopen/trainen, dan besef ik
weer waarom ik hier ben komen wonen! Natuurlijk
al die verschillende mensen in deze groep, dat is
prachtig om te integreren…

W

at zijn mijn ambities; Eerst fatsoenlijk de 10
kilometer lopen en dan opbouwen naar een
halve marathon. De laatste keer was met de
Wielingen in Berlijn 10 jaar geleden!

W

elke (goede) ideeën heb ik voor deze
groep; Samen wedstrijdjes lopen, zeker de
loopjes die door De Wielingen worden
georganiseerd, dit is een morele verplichting!

W

ie volgt; Graag geef
ik de pen door aan
een vrouw die ik enorm
bewonder omdat zij
in stilte reeds vele
jaren loopt en
presteert,
Mia van de Veire
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- fysiotherapie
- sporttherapie
- manuele lymfedrainage
- bekkenbodemreëducatie
- osteopathie
- medische fitness

Therapeuten :
Rink de Houck
Jeannine Jansen

Ledelplein 2
4501 BM
OOSTBURG
0117 - 454000

George Schanck was één van de atleten die in oktober 2010 startte met de
RSH-groep. Het zware traject werd door hem plichtsgetrouw gevolgd en, zonder
anderen te kort te doen, was hij de atleet die bijna alle trainingen aanwezig was.
Uiteraard ging hij als lid daarna door. Ruim een jaar na dat begin vertelt George,
in het dagelijks leven werkzaam als bouwkundig ingenieur, wat hardlopen naast
allerlei spieren bij hem losmaakte. Hij verloor overtollige kilo’s, maar kreeg er veel
voor terug. Vanaf zijn tekentafel schetst hij enkele persoonlijke lijnen.

Een jaar lopen, een jaar afzien

Running starts here, en dat hebben we geweten
ook. Maar goed, ik schraap ergens nog wat euro's
vandaan om schoenen te gaan kopen. Ronald,
Sonja en Anouk moeten ook nog om schoenen dus
ga ik mee naar Beveren. In de winkel moet er over
een drukplaat gelopen worden, en wordt er een
filmpje gemaakt. Daarna volgt de definitieve
selectie uit 3 paar schoenen. Het is even wennen
aan het idee om schoenen te kopen zonder eerst
het prijskaartje te bekijken, maar het is voor het
goede doel.

Op het moment dat ik dit schrijf is het oktober
2011. De Zwingeul en de clubkampioenschappen
zijn achter de rug. Tijd om de staat op te maken van
een jaar hardlopen.
September 2010, er is een presentatie over een
aankomende cursus hardlopen in een lokaal van
't Zwincollege. Inmiddels zijn er diverse sporten de
revue gepasseerd, maar wegens tijdgebrek is de
laatste serieuze poging tot sporten weeral bijna een
jaar geleden. De presentatie wordt gegeven door
RSH start: lopen en wandelen
Sjaak Luteijn van AVdeW. Er is gratis koffie, dus we
De cursus begint met 6x 1 min. met 2 min.
kunnen altijd eens luisteren naar wat hij te
wandelpauze, het is zwaar maar te overzien.
vertellen heeft.
De eerste zelfstandige training op zaterdag is
doorzetten. De week daarop krijg ik gezelschap van
Anouk. Samen weten we elkaar toch elke keer te
motiveren om het trainingsschema aan te houden
dat Sjaak heeft gemaakt. Als het rondje dat we
lopen aan de kleine kant begint te worden, gaan we
de zondag mee naar Cadzand-Bad. November
begint het koud te worden, de winter zet goed in en
het begint stevig te vriezen.
Tegen eind november gaat het ook nog eens flink
sneeuwen, in combinatie met de vorst wordt het
onmogelijk om nog op de baan te lopen en worden
de trainingen verplaatst naar het industrieterrein.
Ook hier is het uitkijken vanwege de gladde
plekken. We zitten dan op 4x 8 minuten.

aan de start van
de Elderschanscross 2011
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De eerste wedstrijd met sneeuw en gladheid
Na de kerstdagen is er een kerstloop bij de
Napoleonhoeve, omdat we toch moeten trainen,
doen we mee aan de trimloop van 4300m. Het idee
is om het schema van 3x 10 min. aan te houden.
Het is erg oppassen vanwege de sneeuw en
gladheid.
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We halen de finish in een tijd van ca. 35 min., in de
sprint weet ik Anouk te verslaan ( Het is meteen ook
de laatste keer dat dit lukt ). Een paar weken later
bereik ik op een zondag op het strand het diepste
punt, het is 3x12 min. afzien in de kou. Ik begin mij
toch af te vragen of ik geestelijk in orde ben, welke
gek loopt met zulk weer nou hard. Maar ja de
schoenen zijn nog niet versleten dus doorzetten.

De vloedlijn richting ‘t Zwin
Een surrealistische gewaarwording
Er is alleen: HIER en NU
Koppig in Westdorpe
Eind januari is de Eugene Vink Memorial in
Westdorpe. Pia en Anouk zijn ook van de partij.
Het is de bedoeling om het in tweeën te delen, in
de training zitten we ergens aan 2x nog iets. Maar
halverwege besluiten de dames dat het wel goed
gaat. Ik ben te koppig om achter te blijven en blijf
volgen. Op driekwart ergert Pia zich aan een paar
lopers die geen kop willen trekken en gooit het
tempo omhoog. Net voor de finish moet ik de
dames laten gaan. De tijd is echter niet slecht voor
een eerste volledige trimloop, 31:57 op 4800m.
Ondanks dat ik volledig doodop ben is het een
geweldige prestatie.
Het begint erop te lijken
Eind januari komt eindelijk het moment dat het
lopen ergens op begint te lijken. Het is nog steeds
koud, er ligt sneeuw op het strand en het doel is 40
min. aan een stuk. Samen met Pia en Anouk begin
ik aan de training, na 20 min. heb ik een lekker
ritme gevonden.

sprint voor de eer
HM 2011
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We lopen langs de vloedlijn richting het Zwin.
Ondanks de kou loopt het heerlijk, het uitzicht is
bijna surrealistisch door de sneeuw die nog langs de
vloedlijn ligt. De chaos van gedachten komt tot
stilstand en het hoofd is leeg. Er is alleen het hier en
nu. Aan alles komt echter een eind, na 40 min.
eindigt de training en is even zoeken naar Anouk die
dan al een paar stranden verderop loopt. We zijn
klaar voor de volgende uitdaging.
HM Cadzand-Bad: op karakter en eergevoel
Bij de midwinter HM doe ik mee met de 5 km.
Er zijn meerdere lopers van de opstartgroep
aanwezig. Het is 6 februari en het vriest nog steeds,
maar dat mag de pret niet drukken. Na 2,5 km loop
ik ergens in de achterhoede. In de loop van de
wedstrijd word ik door de meeste lopers
gepasseerd. Het laatste deel loop ik voor de
bezemwagen, het is zwaar maar opgeven is ook nu
geen optie. Ik probeer de loopster voor mij in te
halen. Een kort eind voor de finish kom ik aardig
dichtbij. Na een laatste eindsprint ben ik kapot maar
niet de laatste, de loopster die ik voorbij heb
gestoken is niet erg blij. Eindtijd 33:58.
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Brouwerijstraat 9 - 4501 CM Oostburg - tel +31 (0) 117 - 45 48 61 - www.bruidshuisellen.nl
FEESTZAAL EN RESTAURANT "IN DEN WIJNGAARD" AARDENBURG
Voor al uw bruiloftsfeesten, communiefeesten, verjaarsfeesten, babyfeestjes, koffietafels,
vergaderingen, jubileumfeesten, enz. Feestzaal +/- 120 zitplaatsen.
Restaurant 80 zitplaatsen en terras 130 zitplaatsen.
De feestzaal en het restaurant kunnen 1 ruimte worden.
Wij verzorgen alles voor u op maat.
Bel voor vrijblijvende inlichtingen
Feestzaal en restaurant "In den Wijngaard “
Smedekensbrugge 34 4527 GE Aardenburg
0031(0)117491236
info@indenwijngaard.eu www.indenwijngaard.eu

verzekeringen
hypotheken
pensioenadvies
financieringen

Voorstraat 16,
Leeuwenlaan 38,
Fax. 0165-303153

4503 BJ Groede
4532 AG Terneuzen
Tel.: 0165-309100

Univé "Het Zuiden" U.A.

Lid van de club; zeker verder gaan
Ik word lid van de vereniging en de training wordt
voortgezet richting de 5 van Sluis. Het weer wordt
er beter op, het trainen valt nog steeds zwaar. De 5
van Sluis worden afgerond in een tijd van 30:30. De
beste tijd tot nu toe. Het idee wordt opgevat om in
Rotterdam mee te lopen, uiteraard ben ik er weer
bij. Het appartement van Steven van de Veire wordt
gebruikt als uitvalsbasis. Op de 5 km starten zo'n
1500 man, bij de start zijn Pia en Anouk er ook bij,
maar al na een paar honderd meter verdwijnen zij
in de drukte. Na iets meer dan een kilometer zit er
niks anders op dan mijn ellebogen gebruiken om
een groepje langzamere lopers op zij te duwen.
Ergens halverwege duikt Pia naast mij op. Door de
warmte valt de laatste kilometer erg zwaar.
De eindtijd van 32:54 valt niet tegen. Een unieke
ervaringen, maar mij iets te druk, komend jaar sla
ik hem toch maar over.

De Zomerlopen: elke loop erbij en volop genieten
van deze unieke sfeer
Via een erg warme Paasloop in Breskens gaat het
verder naar de Zomerloopjes. Omdat de
zomerloopjes op dinsdag plaats vinden, sluit ik mij
aan bij de loopgroep die op zondag aan St. Pier
loopt. De eerste loop in IJzendijke wordt afgelast
vanwege dreigend noodweer, op dat moment zijn
we echter al aanwezig. Omdat we er toch zijn loopt
iedereen nog een aantal rondjes. De eerst volgende
zomerloop is in Retranchement, het is droog maar
heel erg warm. De week daarop is het in Groede erg
nat en winderig, ondanks dat het wederom erg
afzien is, begint het toch wel leuk te worden.
In Nieuwvliet komt er eindelijk weer wat
vooruitgang, de laatste paar kilometer weet ik een
paar lopers in te halen, vlak voor de finish zit er nog
een sprintje in en haal ik nog een loopster in.
In Zuidzande zet de vorm door, helaas nog geen
10km per uur. Anouk weet er net nog een sprint uit
te halen dus jammer genoeg is ze mij weer voor.
Speaker Fred maakt nog wel een opmerking over de
kilo's die ik ondertussen verloren ben. De week
daarop in Cadzand moet het gebeuren. 2 Doelen,
onder de 20 minuten finishen en 10 km/uur halen.
Het eerste lukt, 3,25 km in 19:25. Het tweede net
niet, 9,85 km/uur.

De langste duurloop ooit; een grote overwinning
Ergens tussen de zomerloopjes door is Anouk er op
zondag niet bij. Dan maar de rest van de loopgroep
volgen en zien waar het schip strand. Over de dijk
Zomerloop aan ‘t Zwin:
naar de trap richting het natuurgebiedje weet ik nog
bijna 2 vliegen in 1 klap
te volgen, maar daarna moet ik toch iets gas
terugnemen. Na het natuurgebiedje krijg ik de
achterste lopers terug in het zicht. En ergens
Eind april start de training aan de Napoleonhoeve.
halverwege het strand lukt het om Sonja en Mia in
Op 8 mei is het dwars door Brugge, 15km is nog een te halen. Ik ben er nu bij dus er zit niks ander op
beetje teveel, maar er is gelukkig ook een 5km.
dan te blijven volgen tot aan de Blanke Top. Daarna
Pia en Anouk zijn er weer bij. Ondanks de drukte is
is het in één keer terug zonder pauze. Uiteindelijk
de sfeer beter dan in Rotterdam, ook de lopers
heb ik 1:15 op de klok staan. De langste duurloop
houden meer rekening met elkaar, ellebogen hoef je tot dan toe. Onverwacht maar voor mijzelf een
hier niet te gebruiken. De eerste 2,5km gaan er
grote overwinning.
goed, daarna wordt het zwaarder. Toch iets te snel
gestart. Iets verderop gooit iemand AA-drink over
De nazomer; dan maar Dwars
me heen, het kost te veel tijd om terug te lopen en
Dan zijn de zomerloopjes ten einde, en wat dan?
hem een schop te geven, dus we lopen door. In de
We hebben een heel jaar afgezien, en de eerste
laatste kilometer komt de klap, tussen de laatste
winterloop laat nog even op zich wachten. Laten we
huizen valt de wind weg en krijg ik last van de
dan nog maar een beetje meer afzien en aan Dwars
warmte. Ondanks de terugval in de laatste
door de Zwingeul meedoen. Er is maar 1 afstand,
kilometer toch nog een tijd van 31:12.
7,5 km. Ter voorbereiding breid ik de trainingen uit
naar 4x per week. De maandag bij Sjaak op het
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strand, de woensdag bij Patrick op de baan, de
vrijdag zelf een rondje Oostburg van 7,5 km en de
zondag achter de groep bij St. Pier aan. Vooral de
eerst paar trainingen van Patrick zijn pittig,
verschillende grondoefeningen om de kernspieren
te trainen en korte versnellingen om de
loopsnelheid te verhogen. Ook de trainingen bij
Sjaak zijn zwaar en in het begin ben ik vooral
achterin de groep te vinden. Het rondje Oostburg is
vooral een rustig duurloopje om kilometers in de
benen te krijgen. De zondag loop ik van St. Pier
naar de Blanke Top en terug, over het strand heen
en door de duinen terug, de ene keer achter de
groep aan en een ander keer alleen om wat op
techniek en hellingen te oefenen. Twee weken voor
de Zwingeul spreken we af om te verkennen.
Patrick weet de weg en loopt voorop. Het is
zwaarder dan verwacht, ik begin me toch echt af te
vragen waar ik nu weer aan begonnen ben. Maar ik
heb al gezegd dat ik meeloop, er is geen weg meer
terug.
Unieke ervaring: Dwars door de Zwingeul
18 September is het dan zover. Het is een wat
druilerige dag, maar bij de start wordt het droog.
Het eerst lusje gaat goed, ik probeer nog een
beetje in te houden om wat voor later over te
houden. Dan over het strand richting de Zwingeul
en dan er dwars door. Lopen in zeiknatte schoenen
is een nieuwe en erg aparte ervaring. Na een paar
kilometer is het water er weer grotendeels uit.
Onderweg kom ik nog een verdwaalde Belg tegen
die nog een eind meeloopt, maar omdat hij niet
van natte schoenen houdt zoekt hij toch maar zijn
eigen weg. Voorbij de strekdam ligt het strand er
redelijk bij. Een paar honderd meter voor het
keerpunt de duinen in staat een pittige wind. Aan
het keerpunt krijg ik voor het eerst de vraag of er
nog iemand achter mij zit, in de veronderstelling
dat ik de laatste ben loop ik verder. Ik lig nog
redelijk op schema. Ergens halverwege de duinen
volgt de vraag of ik Carlos gezien heb. Ik weet nog
steeds van niks, ook na een paar keer achterom
kijken is er niemand te zien. Zo nu en dan zie ik in
de verte Sonja en Sandra boven de duinen
uitsteken. Ondertussen strompelen we voort, al het
zand en de flinke duinhellingen zorgen ervoor dat
hardlopen bijna niet meer te doen is. Het heeft dan
ook nog weinig met hardlopen te maken maar
meer met volhouden. Er is dan ook geen mooier
moment dan uit de duinen komen en de Zwingeul
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te zien liggen. Weer natte voeten maar het einde is
in zicht. Binnen een uur over de streep, het doel is
gehaald. Ik blijk ook nog eens niet de laatste te zijn.
( Schijnt zelfs de krant gehaald te hebben ) Vooral
afgezien, maar ook erg van de omgeving genoten,
een mooie afsluiting van een jaar hardlopen.
Clubkampioen
De week na de Zwingeul volgen de
clubkampioenschappen, 800m en 5km. Een kleine
misrekening is de 800m, deze zit erg kort op de
5km. Door gebrek aan tegenstanders blijkt dat ik
ondanks een laatste plaats toch nog clubkampioen
word op de 5km en 2de op de 800m.
Conclusie: het is leuk en verslavend
Na een jaar hardlopen kan ik concluderen dat het
trainen vooral afzien is geweest, maar ondanks de
dieptepunten zijn er ook hoogtepunten geweest.
De conditie is een stuk beter en ik zit heel wat
beter in mijn vel. En voor diegenen die het nog niet
gevraagd hebben, ik ben inderdaad flink wat kilo's
kwijt, 10-12. Ondertussen is het hardlopen een vast
onderdeel van mijn leven geworden, en zelfs ietwat
verslavend. En soms moet ik zelfs toegeven dat ik
het leuk vind. Komend jaar eens kijken of we ook
kunnen genieten van het lopen …………

Genieten in het bos........
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Uw computer specialist in Oostburg en omgeving
Voor nieuwe computers, reparaties, onderdelen en accessoires
Nieuwe computers worden gratis bezorgd en geïnstalleerd.*
Ook geven wij computerles, dit doen wij bij u thuis
Op uw eigen computer.
*(vraag naar de voorwaarden)
Poolster 174, 4501 GN Oostburg
T 06-205 104 20
E-mail info@arvatro-computers.nl
Web. www.arvatro-computers.nl

Wij wensen elkaar

Voor 2012
Geluk
Genot
Gedrevenheid
Geduld
Geestdrift
Genegenheid
Glans
Grap
Groei
Groepsgevoel

maar vooral

Gezondheid

2011 - 4

Pagina 21

Niek’s Cross
Dit jaar doet Niek Wieland voor de 4e keer mee aan
de Zeeuwse crosscompetitie en dat wil hij met jullie
delen. En om er de jeugd van op hoogte te stellen
dat het erg verbroedert, leuk is en dat je er sterker
van wordt.

05-11-2011 Moerschanscross
De eerste cross stond voor mij in het teken van
herstel. Nadat ik op laatste moment besloot 2
marathons in de maand oktober te lopen. En dat
niet de beste voorbereiding is voor de cross. Toch
ging het redelijk goed en, het belangrijkst, geen
blessure opgelopen. De Moerschanscross hoort bij
mij tot 1 van de favorieten, het is een parcours
waar je toch redelijk vlak kan lopen. Met hier en
daar een pukkeltje en bochtje is het zeker niet de
zwaarste cross; wel is het een parcours waar je
volledig
op spikes kan lopen, dat vind ik erg fijn. Lange
punten, veel modder, op en af, zijn voor mij de
mooiste crossen. In Hulst is het altijd erg druk
dankzij waasland atletiek, die er elk jaar zijn, plus
nog wat buurlandse lopers.
Over de wedstrijd dan, ik kwam te laat aan om een
rondje in te lopen. En draaide 9mm in mijn
schoenen, slechte keus want het lag niet modderig.

Toch met een hartslag van boven de 160 gelopen,
dat is vrij hoog voor mij. En kwam na vier rondjes
binnen op 37.13, vorig jaar 36.20 op een afstand
van 9360m. Er waren die middag 5 leden van de
Wielingen actief, en dat moet in de volgende
crossen beter kunnen. Op naar de thuiswedstrijd in
Aardenburg, in de Elderschans. Ben klaar met
vertellen , nu trainen in het mooie bos in Axel.
Heb er zin in. Tot in Aardenburg,

Niek Wieland
Cross-competitie
2011/2012

genoeg. Na rustig gestart te zijn (voor een
De foto’s van de Elderschanss zijn van het toestel
cross) ging ik steeds meer mensen inhalen.
van Jan van de Linde en van Ronald van de Veire
2011 - 4
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26 11 2011 Elderschanscross
De vorige keer schreef ik dat de Moerschanscross tot een van mijn
favorieten hoorde, maar eigenlijk zijn dat ze allemaal, op 1 na.
Elke cross heeft wel iets aparts, en dat maakt het zo leuk. Maar het
moet wel een cross blijven, en dat heb ik niet met de kustcross in
Vlissingen. Dat is in mijn ogen absoluut geen cross, maar een
natuurloop (daarover later meer op 03 03 2012)
De cross in Aardenburg mag er zeker wezen, eigenlijk heeft de
Wielingen nog een andere mooie cross, de Sylvestercross
op 31 12 2011 in het Erasmusbos.
Als ik zou moeten kiezen… zou ik daar voor gaan, een luxe
voor De Wielingen.

Niek’s Cross

Omdat ik op tijd door ben gegaan, was ik er al
om 10.30 uur.
Bewust, want dan kan je zien wat er bij komt
kijken, van begin tot eind. Heel wat en alles
verliep bijzonder goed. Een team dat al jaren
samenwerkt en iedereen weet zijn taken.
Petje af voor het Pietenteam (Westerweele).

Het weer was heel wat anders dan in 2010,
ook dat is weer het leuke.
De opkomst was matig, om de wel bekende reden, NK
cross in Tilburg, denk ik dat we er zo'n 30 atleten misten.
Maar dankzij een 20tal zuiderburen toch een leuke
opkomst.
De leden van De Wielingen lieten goed merken dat ze
gedreven zijn. En ook die genen die ik bij de jongens en
meisjes heb bezig gezien liepen gedreven, maar zeker
met plezier.
Erg leuk om te zien en ik hoop ze bij de volgende crossen
weer bezig te zien.
In totaal liepen 21 leden mee, en 2 trainers
van de Wielingen. Ook waren er veel
podiumplaatsen voor de Wielingen.

Grote Piet

Over mijn eigen prestatie ben ik tevreden,
zat in een leuk duel en ook lagen de tijden
dicht bij elkaar. Heb een erg leuke competitie
met heren sen h35 &h45.

De volgende is al over 2 weken op de Axelse
Sassing.Eindelijk weer een thuiswedstrijd.
Tot in het volgende clubblad, tot in 2012.

Niek Wieland
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Elderschans Cross 2011
Editie 2011 werd in tegenstelling tot die van vorig jaar, onder mooie
weersomstandigheden gelopen.
Het bos en de mens in alle pracht. Piet had samen met zijn
team alles perfect voorbereid en het liep gesmeerd.
Op deze pagina zien we een deel van de mensen die dit
allemaal mogelijk hebben gemaakt.
Veel AVdW-atleten liepen mee; o.a. Jan-Piet en Rik liepen een
goede wedstrijd en genoten ervan.
In naam van alle atleten danken zij alle vrijwilligers.
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