U gaat nu kijken naar en lezen in het
clubblad van AV de Wielingen.
M.i.v. 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
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Jan, 21 keer bedankt !
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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

Arno van Damme

Beste lezers van dit clubblad,
De eerste vorstperiode is bijna voorbij op het
moment dat ik dit aan het schrijven ben. Wat een
spanning bij al die mensen die wilden meedoen aan
de volgende Elfstedentocht. Ongelooflijk hoe bijna
een hele provincie opstaat om zich als vrijwilliger
aan te melden voor een kleine of grote klus op of
rond het ijs. Waarschijnlijk voor niks maar … ik heb
samen met mijn collega in een glazen bol gekeken
en wij gaan er vanuit dat op 22 februari 2012 de
kreet klinkt It gaet oan!
Zo gaat dat ook bij de lokale atletiek vereniging.
Jan van de Linde, de ijsmeester van de Wielingen :,
heeft het parkoers van de H.M. nog eens goed
bestudeerd de zaterdag voor de wedstrijd. Daarna
heeft hij samen met de rayonhoofden, de mensen
die helpen bij het uitzetten van de route, besloten

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

2012 - 1

dat de wedstrijd doorging. 's Avonds kan ik me het
volgende voorstellen in huize van de Linde:
"hit ut deu, Jan die halve?", " 't ga deu, Marja!".
En zoals de vereniging Friese Elfstedentocht ook
wel eens een nieuwe ijsmeester heeft gekregen.
Zo krijgen wij ook twee nieuwe ijsmeesters bij de
Wielingen. Wim en Theo veel succes bij het
organiseren van de H.M. en hopelijk zien we ook
weer veel rayonhoofden euh… vrijwilligers.
Tja en dan de wedstrijd zelf een topprestatie met
die weersomstandigheden. Laatst las ik een artikel
in de Intermediair dat we eigenlijk voor niks deze
afstand afleggen want van te voren zou je op basis
van de lengte van de wijs- en ringvingers kunnen
weten wie er gaat winnen. "Bij sportieve prestaties
is de relatie tussen lange ringvingers en prestaties
heel sterk. Als ik vingers van een groep
hardlopers meet, kan ik op basis van
die meting met vrij grote
nauwkeurigheid bepalen wie er het
snelste loopt."
(John Manning - Het Vingerboek)
De vingerratio is te berekenen door
de lengte van de wijsvinger te delen
door de lengte van de ringvinger. Bij
mannen ligt de score gemiddelde iets
onder de 1,0. Bij vrouwen iets
daarboven. Hoe lager de score, hoe langer de
ringvinger en hoe groter de invloed van
testosteron.
Ik heb al gemeten, dat wordt niks, ik word nooit
eerste op de H.M. Wat moeten die Evert van
Benthem en Michel Schrier toch geweldig lange
ringvingers hebben. Hopelijk zie ik veel kinderen
en volwassen met lange ringvingers tijdens de
komende (baan)wedstrijden.
namens bestuur AV de Wielingen,
Arno van Damme
De link voor de liefhebbers die het boek willen kopen:
http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/
Ntt/het+vingerboek/search/true/searchType/qck/N/8299/
sI/true/sA/300/sc/books_all/index.html
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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

Pagina 2

Telefoon 0117 - 45 26 94

Markt 9
4501 CJ Oostburg

IJzerwaren en Gereedschappen
Huishoudelijke artikelen
Land- en Tuinbouwmachines

de Schrijver v.o.f.

www.moio.nl

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
2012 - 1
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Berichten uit het bestuur
Ondanks verwoede pogingen van het bestuur zijn
er nog steeds enkele vacatures binnen onze
vereniging. Het rijtje:
1. Voorzitter AV de Wielingen.
2. Lid van de Wedstrijd Organisatie Commissie.
3. Voorzitter jeugdcommissie.
4. Organisatie zomerloop de Zeemeeuw.
5. Een drietal jeugdtrainers.
Maar gelukkig hebben ook diverse mensen al taken
op zich genomen. Naast Bram de Kraker treedt ook
Simon de Feyter toe tot het bestuur. Zoals bekend
wordt Bram voorzitter WOC en Neeltje gaat de
redactie van het clubblad versterken.
De coördinatie van de Winterlopen neemt Ineke
Schouwen over van Greetje en over de aanschaf
van de presentjes voor de diverse lopen ontfermt
Marion Huigh zich.
Over de coördinatie van de zomerlopen gaat Sonja
Huigh zich bezinnen. Eerst gaat ze het komende
seizoen meekijken met Eddy.
Als U dit allemaal leest en denkt ik wil daar toch
ook wel bijhoren of wellicht kan ik wat voor de
vereniging betekenen, twijfel dan niet maar neem
even contact op met één van de bestuursleden.
Een proefperiode is ook altijd mogelijk.
Voortgang materiaalhok:
Inmiddels is door George Schanck een tekening
gemaakt hoe het huidige hok er zou kunnen uit
komen te zien. Na overleg met Patrick en George
zullen wij een kosten offerte laten maken waarna
we met gemeente en sport accommodatie kunnen
gaan overleggen.
Wedstrijden afgelopen periode:
1. De Sylvesterloop:
Zwaar was het parcours weer. Sfeer als vanouds
zeer goed op de drempel van het Nieuwe Jaar.
2. Halve Marathon:
Voor de organisatie spannende dagen vooraf i.v.m.
het onvoorspelbare weer. Sneeuw, ijzel, het kon
allemaal! Daarom ook wat minder deelnemers als
vorig jaar maar toch weer een spektakel. Dank aan
alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben
gemaakt en wat was het koud buiten!
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Het was de 21e editie van een
loop die in 1991 door
Jan van de Linde op de kaart
werd gezet.
Een Halve Marathon was voor
de vereniging een must zei Jan
en zo is het gekomen.
Eddy Musson
Jan heeft de loop 21 keer
georganiseerd en ook 21 keer zelf uitgelopen.
Omdat dit de laatste maal was dat Jan de Halve
organiseerde werd hij namens het bestuur bedankt
voor alle jaren loopplezier en al het werk en alle
tijd die hij in deze loop had gestoken. Door zijn
opvolgers Theo Rabout en Wim Huigh werd Jan
benoemd tot ambassadeur van de Halve
Marathon van Cadzand en kreeg hij levenslange
gratis deelname en de zekerheid van startnummer 1. Fysiek mocht Jan een echt paalhoofd
met inscriptie mee naar huis nemen.
Ook Marja werd in de bloemen gezet voor haar
werk voor de Halve en support van haar Jan.
Wij wensen Theo en Wim veel succes en plezier
met de toekomstige organisatie.
3. Winterloop Moio beachhouse:
Prachtig nieuw parcours bedacht door Jan en
uitgezet door Wim en Eddy. Na afloop bleek de
lus van Eddy ietsje tekort, een afslag strand te
vroeg. Maar geen klachten gehoord want het
was een prachtige en zware loop. Vlokken schuim
op het strand en een volle zon.
Marco van de Moio was onze gastheer waarvoor
onze dank. Zijn strandtent straalde het
"Wielingengevoel" uit.
(Lekker makkelijk en gezellig).
Ik denk dat ook deze winterloop wel eens een
klassieker zou kunnen worden.
Bij het NK indoor werd Joeri van der Hooft
onlangs Nederlands kampioen bij het hinkstapspringen, bij de junioren A. Zijn laatste poging was
de beste en betekende een PR van13.63 naar 13.79
meter. Een dag later stond het verspringen op het
programma en dit was tot de laatste sprong zeer
spannend. Uiteindelijk wist Joeri bij zijn laatste
sprong 2 cm verder te springen dan zijn
concurrenten.
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Joeri, namens het bestuur van AV de Wielingen,
van harte gefeliciteerd met je 2 gouden medailles.
Wederom een schitterende prestatie.
Maar daarmee was de
kous nog niet af.
Op zaterdag 2 Februari
werd Joeri 7de bij het
hinkstapspringen
senioren! Dit met een
afstand van 13.71
meter. Waar gaat dit
heen? Straks een
Nederlands
kampioen,
Olympische spelen
2016? Wie weet.
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Dit was dan de laatste. Toevallig de 25e keer dat ik
namens het bestuur "de berichten" schrijf.
Ik heb het altijd met plezier gedaan en hoop dat
deze rubriek zal worden voortgezet.
De WOC gaat zich weer op de baanwedstrijden
richten. De voorbereidingen voor de zomerlopen
beginnen ook weer al. De laatste winterloop bij De
Zeemeeuw hebben we al achter de rug en
betekent ook het afscheid van de winter.
Lente, we zijn er aan toe. Nieuwe mensen in
nieuwe functies binnen de vereniging. Een nieuw
begin. Ik blijf lopen zolang ik kan en lid van deze
geweldige vereniging. We zien elkaar.
Eddy Musson namens bestuur AV de Wielingen.

Van de redactie
Afscheid Jan van de Linde
Al heel wat jaren draait Jan mee in de redactie,
een man van weinig woorden maar veel daden.
Bij de redactie was Jan aanwezig als toehoorder
namens het bestuur, hoewel, Jan was veel meer
dan een toehoorder.
Stipt 20.00u. kwam Jan binnen met een tasje van
stof waarin zijn gegevens.
Een papiertje met daarop geschreven alle
ingezonden stukken, die vervolgens werden
gecontroleerd met nog wat andere zaken.
Oh ja, hij verzamelde kopij bij zijn loopgroep.
Hij ging naar Ronald van de Veire om "de stick"
op te halen. "De stick " waar Ronald heel het
clubblad op zet.
Die stick bracht hij naar de drukker in Aardenburg,
die er het clubblad van maakte. Natuurlijk moeten
die clubbladen weer worden opgehaald en
verspreid. Nou Jan vindt het wel fijn om te fietsen
dus in Oostburg bezorgde hij heel trouw de
clubbladen. Of hij al die clubbladen ook met de
fiets ophaalden in Aardenburg blijft een raadsel!
Dit verhaal zal zeker niet compleet zijn, maar Jan
geloof me, wij waren heel blij met jouw
support/bijdrage, welbedankt.

De samenstelling en de werkwijze van de
redactie is veranderd!
Dit betekent dat alle kopij direct naar
redactie@avdewielingen.nl
moet worden gestuurd.
Dus niet meer naar Jan van de Linde of
Ronald van de Veire.
Ook deze maand hebben wij weer
veel kopij ontvangen, geweldig.
Dankzij u/jullie ziet het clubblad er
prachtig uit, blijf vooral insturen!

Inleveren kopie
volgend clubblad
vóór 16 mei 2012

Namens redactie, Neeltje de Kraker-Voogt
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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

Sephania interviewt
haar trainster
Brett Manders

Hoe lang ben je al bezig met atletiek?
Toen ik 5 jaar was ben ik begonnen en rond
mijn 18e was ik even gestopt, dus nu in totaal
doe ik zo'n 12-13 jaar aan atletiek.
Welk onderdeel vind je het leukst?
Eigenlijk de meerkamp, want ik vind een
heleboel onderdelen heel leuk. Maar als ik
moet kiezen, kies ik kogelstoten, sprint en
hordelopen (haha, zijn er ook alweer 3!)
Welke sporten doe je nog meer? En welke vind
je het leukst?
Ik zit nog op dansen, en ik doe ze allebei even
graag.

Wat is je lievelingseten?
Haha; KNAKWORSTEN!! Mijn vrienden
noemen mij altijd Brettje Knakworst!! Omdat
ik ze heeeel graag eet!
Hoe oud ben je?
20 jaar
Hou je van moppen? Heb je een
lievelingsmop?
Ik hou heel erg van moppen, maar ik kan ze
nooit goed onthouden. Ik heb geen
lievelingsmop, maar als ik ze hoor, vind ik ze
altijd heel grappig.
Wil je wat over jezelf vertellen?
Ik hoop dat ik nog heel lang atletiekjuf mag
zijn! Maar ja, daarnaast moet ik ook nog wel
wat studeren....

Vind je het leuk om les te geven? Waarom?
Ik vind het superleuk! Omdat het zo leuk is om
kinderen iets te kunnen leren.
Waarom ging je op atletiek?
Mijn moeder gaf training, dus toen ik klein was
ging ik altijd al mee. Zo ben ik er eigenlijk
vanzelf in gerold.
Wat is je hobby?
Atletiek en dansen
Wat is je lievelingskleur?
Vandaag is het paars, want ik heb een mooi
paars shirt aan!
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'Beste jeugdleden. Dit jaar willen we met
Kerst eens iets heel anders doen. Daarom
organiseert de jeugdcommissie op
zaterdag 17 december 2011 een
bijzondere tocht. We gaan er nog niet
veel over verklappen, maar vertellen wel
alvast dat we hopen jullie allemaal te zien

Zo begon de uitnodiging voor de kerstactiviteit. Het
klonk best spannend vonden Dylan en ik, wat zou er
op het programma staan? De beste manier om daar
achter te komen, was natuurlijk om zelf mee te doen.
Dus gaven we ons op. De dagen voor 17 december
was het erg slecht weer met veel regen en harde
wind. Dat voorspelde niet veel goeds. Maar op de dag
zelf was het droog en scheen er af en toe zelfs een
klein zonnetje. Prima wandelweer dus. We zouden
starten bij het VVV-kantoor en eindigen bij Toversluis.
Er was een goede opkomst. Bij het VVV-kantoor
werden er teams gemaakt. Het leuke vond ik dat ieder
team uit leden van verschillende groepen bestond.
Dus niet alleen kinderen waarmee Dylan traint, maar
ook uit andere groepen. Zo ontstonden er gemixte
teams, goed voor de onderlinge contacten. Ieder
team kreeg een map met een kaart van Sluis waarop
locaties waren aangegeven. Ook zat er een pagina in
met foto's van grote en kleine dingen die op één van
die locaties te zien zijn. Dat varieerde van tamelijk
herkenbare dingen, zoals het logo van restaurant Oud
Sluis, tot meer detailzaken zoals een lampje en een
bord met een kenteken. Vol goede moed gingen we
van start. We hadden al snel door dat we op een
andere manier moesten kijken en veel op details
moesten letten. Hoe meer dingen we vonden, hoe
groter de gedrevenheid werd. Het lampje werd al snel
iets dat we moesten en zouden vinden (op het
nippertje gelukt). Al met al hadden we een redelijke
vondst en met een tevreden gevoel liepen we richting
Toversluis. De eerste druppels vielen toen naar
beneden, maar de bui kwam gelukkig pas toen we
binnen waren. De jeugdleden konden meteen
beginnen bowlen. Ze waren nu ingedeeld bij eigen
groepsleden. De spanning liep af en toe hoog op,
want iedereen wilde het natuurlijk zo goed mogelijk
doen. Maar het bleef gelukkig sportief. Het was een
leuke middag. Complimenten voor de organisatie en
vooral voor de bedenker(s) van de tocht. Hoe vaak je
ook in Sluis geweest bent, door deze tocht moest je
toch weer met andere ogen kijken en dat was zeer
geslaagd!

Zoeken en bowlen
Samen met mama heb ik meegedaan aan de
kerstactiviteit. Ik had de brief gelezen en was erg
benieuwd wat we gingen doen. Eerst werden we in
groepjes verdeeld. Ieder groepje kreeg een map met
een kaart van Sluis en foto's van dingen die we
moesten zoeken. Toen zijn we begonnen. We liepen
eerst langs het water, toen door de straten met
winkels en daarna naar de molen. Sommige dingen
zagen we meteen, maar voor andere moesten we
best goed zoeken. Onderweg kregen we appelsap en
een paar snoepjes, dat was lekker. We hebben samen
best veel gevonden. We moesten er nog een paar,
maar toen was het al tijd om naar Toversluis te gaan.
Daar gingen we bowlen. Het was in onze groep best
spannend. Op het eind zag ik dat ik gewonnen had.
Dat was cool. Maar ik had lang niet zo veel punten als
Bo, want die was
echt supergoed.
Hij zat in de
groep naast ons
en scoorde
volgens mij het
meest van alle
banen. Ik vond
het een leuke
middag.

Dylan
de Kievit

Samira de Kievit (mama van Dylan)
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Prijsvraag
Prijsvraag
SPORTSUDOKU WIE LOST 'M OP??

Welke sport hoort in het omlijnde vakje?
Kies uit: kogelstoten/speerwerpen/hordelopen/hoogspringen/verspringen/hardlopen
Let op: elke sport mag maar één keer in elke rij voorkomen!
Stuur het goede antwoord vóór 15 april naar redactie@avdewielingen.nl
en wie weet maak je kans op een prijsje .....
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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

Baankalender 2012
Vastgestelde baankalender 2012 Zeeland
dag
zaterdag

datum
Maart 31

wedstrijd
TOPCLINICS/testwedstrijd

vereniging
scheldesport

woensdag
maandag
woensdag
zaterdag
zaterdag

April 4
April 8
April 11
April 14
April 28

coopertest
paaseiwedstrijden(onderl.)
coopertest
pup/baan circuit
scholierenwedstrijd

scheldesport
dynamica
rkhav
rkhav
scheldesport

donderdag
zaterdag
zondag
zaterdag
maandag

Mei 10
Mei 12
Mei 13
Mei 26
Mei 28

1500 meeting
pup/baan circuit
competitie B jun
pupillencompetitie
pinksterwedstrijden

flakkee
av 56
delta sport aanvraag
dynamica
rkhav

zaterdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zondag
zaterdag
zaterdag

Juni 2
Juni 6
Juni 8
Juni 9
Juni 10
Juni 16
Juni 23

pup/baan circuit
coopertest
avondwedstrijd
nk masters
nk masters
scholierenwedstrijd
C-D competitie

wielingen
rkhav
delta sport
scheldesport
scheldesport
av 56
dynamica aanvraag

zaterdag

Augustus 25

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
dinsdag
vrijdag
zaterdag

September 1
September 8
September 8
September 9
September 12
September 14
September 15
September 22
September 25
September 28
September 29

pup/baan circuit
ZK 10.000 + horden
meerkamp
meerkamp
coopertest
avondwedstrijd
zk pup/c-d
baancircuit
coopertest
coopertest
clubkampioenschappen

delta sport
scheldesport
dynamica
dynamica
rkhav
delta sport
rkhav
dynamica
delta sport
delta sport
elke vereniging

zaterdag

November 17

indoor pupillen

rkhav
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reünie/flitsmeerkamp

scheldesport
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Nieuwe leden
Dick van Beek
Wendy Bron
Rieke Cornelis
Inge van Iwaarden-Quataert
Brett Manders

Marco Riemens
Jan Riemens
Siem Weyer
Joran Hennekeij
Iska Breedveld

Atletiekvereniging AV de
Wielingen is een vereniging
voor jong en oud; voor zowel
de beginnende als de
gevorderde atleet. Vanaf
ongeveer 6 jaar kan gestart
worden als pupil. De jeugd
traint in verschillende
leeftijdscategorieën, in zowel
het lopen als ook technisch atletiek zoals o.a.
verspringen en speerwerpen. Vanaf het jaar dat
de kinderen elf worden gaan ze over naar de
junioren waar ze meerdere onderdelen kunnen
trainen. Er zijn uiteraard ook trainingen voor
senioren.
Per direct zoekt Atletiekvereniging AV de Wielingen

enthousiaste vrijwillige
jeugdtrainers (m/v)
die de groep trainers kunnen aanvullen en
versterken bij de trainingen op maandag,
woensdag of donderdag. De nieuwe man/vrouw
wordt ingezet om samen met de huidige trainers
zelfstandig training te geven aan onze atleten.

Opgezegd:
Hans de Groote
Hans Cornelis
Judith de Groote
Carlo Fieret
Anthony Claeijs
Stefan Vermue

De training wordt op de baan gegeven. C en B
pupillen trainen in de winter in de zaal.
De trainer kan zelfstandig les geven op een
enthousiaste positieve manier. Het volgen van
een trainerscursus is mogelijk. Bovendien is ‘t
natuurlijk belangrijk dat er affiniteit met kinderen
van deze leeftijd is.
Voor het geven van trainingen is een vergoeding
beschikbaar.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij
Arno van Damme
avdcd@zeelandnet.nl of tel. 0117-491475
Groetjes,
Arno
van
Damme

GEZOCHT...

Trainingen worden gegeven op (zie tabel):
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‘s Marathon

van Florence: Ventinova

Na Houston, Rotterdam en een zeer warme
kustmarathon besloot ik 2011 op marathongebied
af te sluiten met de marathon van Florence.
Het inschrijven gebeurde op een website in het
Italiaans die gedeeltelijk vertaald was in gebrekkig
Engels. Alle verdere e-mail van de organisatie waren
in het Italiaans, niet echt handig aangezien er
bijvoorbeeld ook verzocht werd een kopie van je
Atletiek Unie pasje op te sturen voordat je
inschrijving definitief was.
Op vrijdag 25 november vloog ik via Parijs naar
Florence. De overstap was vrij nipt en toen vliegtuig
op Schiphol om onduidelijk redenen een half uur
bleef staan, voelde ik de bui al hangen. In Parijs
aangekomen spurtte ik met een snelheid die ik
tijdens de marathon meestal niet haal richting de
bus naar de andere terminal. Daar aangekomen snel
door de security check, roltrap op richting de gate,
daar stond het vliegtuig nog, maar…. Deur
dicht. Terug in de hal legde ik aan een Air
France medewerker uit dat ik m'n
aansluiting gemist had. Hij ging vervolgens
een kwartier lang als een idioot op een
toetsenbord tikken, maar uiteindelijk had
hij het voor elkaar:
4 uur later een vlucht naar Florence en op
kosten van Air France een hapje en een
drankje in de bar. De rest van de reis
leverde geen problemen meer op en zo
kwam ik rond 23:00 uur aan in m'n hotel.

De voorbereiding
Zaterdagochtend heb ik eerst m'n startnummer
opgehaald. Met de trein richting het stadion van
Fiorentina (die dat weekend helaas een uitwedstrijd
speelden) waar de marathonbeurs was gevestigd.
Op de beurs waren vooral veel standjes van andere
marathons in Italie.
's Middags ben ik voor een keer de culturele tour
op gegaan (meestal ga ik naar een voetbalwedstrijd)
door het museum Uffizi te bezoeken. Dit museum
bevat een grote collectie schilderijen van
voornamelijk Italiaanse schilders uit de late
middeleeuwen en was het bezoeken best waard. 's
Avonds een pastamaaltijd genomen in een
restaurant in het centrum. Voordeel van Italië is dat
2012 - 1

je dit soort restaurants gemakkelijk kunt vinden.

De marathon
Zondag was de dag van de marathon. Rond 9.15
werd het startschot gegeven (zo stond het dus de
dag voor de wedstrijd ook echt aangekondigd: 9.15,
maar dat kan nog veranderen). De voorbereiding
was niet goed geweest. Na de kustmarathon was
m'n langste duurloop 2 uur, verder nog een aantal
keer 15 kilometer en een weekje ziek. Het enige
doel was finishen met als plan om de eerste 30
kilometer een aangenaam tempo te lopen. Van dat
laatste kwam weinig terecht. De eerste 10 kilometer
liepen we door een park en ik kwam niet in m'n
ritme. Ook in het volgende lusje aan de Zuidkant
van de stad ging het niet veel beter. Na 15 kilometer
had ik eindelijk een tempo te pakken dat lekker liep.
Halverwege kwam ik door in 2:02:30. Toen
begonnen m'n
benen al zwaar te
worden. Na een
eerste gelletje
begon m'n maag
ook wat raar te
doen.
In tegenstelling tot
de kustmarathon
bleef nu alles
gelukkig wel binnen.
De tweede gel heb
ik maar niet meer
genomen. Na een lus rond het stadion van
Fiorentina kwam ik op de 30 door in 2:54:13. Daar
stond een man cola uit te delen aan wat
clubgenoten. Hoewel ik nauwelijks Italiaans spreek,
kreeg ik het toch duidelijk gemaakt dat ik ook wel
een slokje wilde. Hierna volgde een passage langs
de prachtige dom van Florence.
Ik had nu de keus om te versnellen en helemaal
kapot waarschijnlijk net niet onder de 4 uur uit
komen of m'n tempo iets te laten zakken, ook nog
wat van de omgeving in me op te nemen en in 4:05
te finishen. Ik besloot het laatste te doen en genoot
zo van een mooie passage van de Ponte Vecchio
(Italiaans voor oude brug), een tweede passage
langs dom en de laatste kilometer langs de oevers
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The day after
Maandag wilde ik de dom gaan bezoeken, maar
die bleek plotseling gesloten te zijn. Dan maar
een wandeling (met veel trappen) gedaan naar
Piazza San Marco. Hier staat de David van
Michelangelo en je hebt er een prachtig uitzicht
over de stad. Een groep Italiaans marathonlopers
liet zich hier fotograferen met hun gisteren
behaalde medaille. Dat leek me ook wel wat,
dus heb ik een medaille van hen geleend (die van
mij lag gewoon in het hotel). Een van die
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Marathon van Florence: Ventinova

van de Arno. Uiteindelijk finishte ik in 4:05:28,
moe maar voldaan op de Piazza Santa Croce
(onthoud die naam).
Na de ontvangst van de medaille en de knuffel
aan de dame die m'n uitreikte, wandelde ik
rustig naar m'n hotel. Hier eerst even naar huis
gebeld, dat wat gegeten, TV gekeken, in slaap
gevallen, weer wakker geworden en nog wat TV
gekeken. Daarna volgde het traditionele diner bij
Ristorante due archi d'oro. Na afloop had ik nog
zin in een Italiaans ijsje en maakte nog een korte
stadswandeling. Na tijdje kwam ik bij een hele
mooie grote kerk. Toen ik op m'n
stadsplattegrond keek, bleek dat ik op de ….
Piazza Santa Croce stond! Nooit gezien die kerk.

Italianen vond dat zo grappig dat hij ook nog
samen met mij op de foto wilde.
Dinsdag heb ik een bezoek gebracht aan Pisa.
Vanuit Florence is dat slechts een uurtje met de
trein. Hoewel er op de website van de stad
verteld wordt dat er echt heel veel dingen te
beleven zijn, is er natuurlijk maar 1
hoofdattractie: de scheve toren. Voor 15 euro
mag je naar boven klimmen (dat is al een
belevenis op zich) en dan mag je daar een
kwartier lang foto's maken en van het uitzicht
genieten. Bij een kraampje verderop vond ik
prachtige souvenir voor m'n vader en moeder:
een grote lamp in de vorm van de toren. Helaas
is deze tijdens de vliegreis gesneuveld.
Woensdag stond ik al vroeg op om voor het
uitchecken nog even een kort bezoek te
brengen aan de dom. De koepel is aan de
binnenkant beschilderd door Michelangelo en
dan heeft ie best mooi gedaan. Daarna was tijd
voor de terugreis. Hoewel ik erg m'n best deed,
(ik stond in de rij om naar de verkeerde terminal
te gaan) heb ik dit keer m'n aansluiting in Parijs
niet gemist en kwam ik veilig weer thuis.
Op naar de volgende… Steven
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NIEU
W
voor woord & getal

voor uw woorden :
ü
Teksten, feestgidsen,
boekjes, folders, e.d.
( mogelijk inclusief
drukwerk )

voor uw getallen :
ü
Ik werk met al uw
getallen en rekenopdrachten.

Ronald van de Veire
Uranus 7
4501 GT OOSTBURG

Tel:
GSM:
E-mail:
Internet:

v.o.f. van de Veire - Huigh

www.verdegem.nl

www.verdegem.nl

ü
voor bijles :
Rekenen en
economische vakken.
Individueel of in kleine
groepen.

0117 - 720017
06 - 23629480
tekst10@zeelandnet.nl
www.tekst10.nl

Kvk-nr.: 54280796

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
Kijk ook op www.verdegem.nl en vind talloze nieuwe meubelen en trends !

Verjaardagskalender
April
Iza van Da
mme
Francois va
01
n den Broe
cke
Riet Perda
0
1
en
Jordy Enge
0
4
laar
Claudine G
06
oethals
Marijke So
0
6
ulimans
Willy van P
0
9
uijvelde
Peter Slits
12
Bram de H
1
5
ullu
Fleur van H
22
oorn
Greet Tas
25
Diana Valk
25
Mia van de
25
Veire
Thian de V
2
6
ries
Jan Engela
2
6
ar
28

Juni

Luik
Davina van
oq
Ronnie le C
ek
Dick van Be
Waele
Johnny de
Eric Bijman
er Hooft
Milco van d
aarden
Inge van Iw
etersz
Lennard Pi
aes
Peter van W
ul
Nico Verhe
jn
Tijl de Brui
durp
Pia van Op
te
Debora Leij
Hullu
Greetje de
ekeij
Joran Henn
Maas
Jacqueline

2012 - 1

02
04
06
06
07
09
12
12
16
20
22
24
25
26
28
30

Mei
Milou Anthonisse
Evelien Daelman
Wendy van de Velde
Jan van de Linde
Esther Tas
Teun van Damme
Sonja van Waes
Jorien de Die
Joeri van Leeuwe
Bas van Melle
Sandra van Queckelberghe
Joycee Simpelaar
Sjaak Luteijn
Piet Westerweele
George Schanck
Rik van Schuur
Sebastian van Holland

01
05
05
06
07
08
09
10
11
15
16
17
20
22
25
26
27

ALLE JARIGEN
VAN HARTE
GEFELICITEERD
EN
EEN FIJNE DAG
TOEGEWENST!
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Kletskoppen....
Kletskoppen....
interview aan de Nieuwvlietse keukentafel
door Greetje
Gesprek met Fleur van Hoorn op zondag 26 februari 2012.
Fleur wordt om 13.00 uur gebracht door haar moeder en
we maken duidelijke afspraken over het verloop van de verdere middag.
De reden hiervoor is dat Fleur om 15.30 uur weer naar Breda moet
vertrekken om daar 's avonds nog een wedstrijd te schaatsen. Het leven
van Fleur bestaat voornamelijk uit sporten, naar school gaan eten en
slapen. Daarover komen jullie in dit interview een heleboel te weten.

Fleur van Hoorn >>>

De intake
Fleur is geboren op 25 april 1995.
Ze woont in Cadzand Dorp samen
met haar vader, moeder en haar 3
jaar oudere broer Luc. Als jong kind
was ze al erg sportief. Gymnastiek
was haar lievelingsvak op de
basisschool in Cadzand. Ze speelde
graag buiten en was dan altijd al
aan het rennen en springen. Al jong
gaat ze op zwemles, daarna naar de
reddingsbrigade waar ze
ondertussen al zo'n 10 jaar lid van
is. Enkel van de reddingsbrigade
(reddend zwemmen) heeft ze al
zo'n 25 diploma's. Daarnaast deed
ze een paar jaar aan turnen. Maar
na 2 jaar lid te zijn geweest van de
turnvereniging lijkt atletiek haar toch
leuker en zo komt ze bij AV de Wielingen
terecht.

De eerste sprint bij AV de Wielingen
Daar ligt dan net de nieuwe 400 meter
baan dus kan ze haar hart ophalen
wat sprinten betreft. Haar
eerste trainster is Magda
Duijsserinck. In de winter
werd er getraind in de
sporthal. Vooral de
trainingen met
muziek erbij en de
piramideloop kon
Fleur erg waarderen.
Na enkele jaren vrij
algemene trainingen
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koos ze toch voor de
wedstrijdkant. Ze was zelfs
een jaar lid van
Meetjesland in België om
zich goed voor te bereiden
op wedstrijden.
In Gent doet ze mee aan de
indoorwedstrijden. Haar
liefste onderdelen zijn de
spint en het verspringen.
Ze vertelt enthousiast over
het groepje dat onder
leiding van Milco van der
Hooft traint. Een echt
vriendengroepje met
atleten die allemaal heel
serieus met de trainingen
en wedstrijden bezig zijn.
Maar naast de sport moet er ook worden
gestudeerd en zo vertrok Joeri van der
Hooft, een lid van bovengenoemde groep,
naar Amsterdam.
Vanaf dat moment kwam de klad er een
beetje in. Fleur vindt dit erg jammer.
Gelukkig wordt er nu geprobeerd om
samen geregeld in het weekend te trainen.
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Wij gaan per 1 april verhuizen naar het Raadhuisplein
en verder onder de naam SPORTIEVO

Fleur van Hoorn >>>

Schaats-carrière via
“Het Grote Gat”
Naast alle bovengenoemde sporten is
Fleur een fanatiek schaatsster. Toen ze
7 jaar was kreeg ze haar eerste skeelers.
Ze stond erop en was meteen verslaafd.
Ze heeft de voegen uit de trottoirs gereden
in Cadzand. Samen met vriendinnetjes
deed ze dan wedstrijdjes en zij was altijd
de snelste. Ze kende geen angst om te
vallen en bewoog zich erg soepel op de
wieltjes. Na een poosje werd ze lid van de
skeelerclub "Het Grote Gat" in Oostburg.
Daar werd ze een paar jaar geleden
ontdekt door Piet Baas, bestuurslid en
hoofd technische dienst van de
skeelervereniging. Hij raadde haar aan om
verder te gaan in het schaatsen. Via, via
kwam Fleur in contact met een
schaatstrainer van schaatsvereniging De
Poel in Goes. Deze man, Léon van der
Wielen uit Zierikzee, wilde wel een keer
kijken hoe dat Zeeuws Vlaamse meisje
schaatste. Op een vrijdagavond was het
dan zover. Fleur reed een aantal rondjes
onder kritisch toezicht van Léon.

Schaatsen bij De Striene in
Breda
Ze doorstond de toets prima
en werd lid van
schaatsvereniging De Striene
in Breda. Daar zit ze nu nog
steeds bij.
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Vanaf dat moment werd er iedere vrijdagavond
getraind bij alweer een Léon. Deze keer is het Léon
Lemmens. Fleur begon midden in het
schaatsseizoen te schaatsen en dat viel niet mee.
Ze had de verkeerde schaatsen en haar techniek lag
ver achter bij de anderen in de groep. Daar baalde
ze enorm van. De schaatsen werden snel ingeruild
voor andere. De zomer erop volgend is Fleur ijverig
gaan skeeleren bij haar club van Het Grote Gat in
Oostburg. Verder werd er een goede wielrenfiets
gekocht. Samen
met haar vader
werden er heel
wat kilometers
gereden in die
tijd. Toen ze na
de zomer weer
startte in Breda
werd ze met
bewondering
bekeken. Fleur schaatste als de beste en hield
iedereen bij. Hierna is ze 2 keer per week gaan
trainen. Iedere dinsdag en vrijdag wordt de reis
naar Breda gemaakt. Op dinsdag rijdt ze mee met
Cees Cijsouw uit Oostburg. De tas met sportkleding
staat dan klaar op het Zwincollege. Zodra de les
voorbij is, wordt de schaatskleding al aangetrokken.
Meteen daarna is het in de auto richting de
schaatsbaan. Ze is dan pas weer rond 23.00 uur in
Cadzand en dat is wel erg laat voor de scholiere.
Op vrijdag rijdt haar vader taxi. Ze heeft inmiddels
een wedstrijdlicentie van de KNSB en rijdt geregeld
wedstrijden. Deze wedstrijden zijn altijd op een
zaterdag of zondagavond.
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Brouwerijstraat 45 - 47
4501 CN OOSTBURG
0117 - 45 33 08
Zondags geopend van 2-6 uur. Maandags gesloten

Fleur van Hoorn >>>

Dit is niet altijd handig want het huiswerk
moet ook nog worden gemaakt. Fleur ziet
het als een groot voordeel dat ze al jong lid
was van een atletiekvereniging. Ze heeft er
goed geleerd hoe ze snel moet starten.
Daardoor kan ze bij schaatswedstrijden
met volle kracht hard vertrekken. Verder
heeft ze veel profijt van de krachttrainingen
die haar buik en beenspieren sterk
maakten. Bij de schaatstrainingen moet ze
dus vooral aan haar techniek werken.

goed voorstellen als je het hele jaar door geregeld
dagen maakt van zo'n 17 uur!!! ).

IJs in 2012
Van de afgelopen vorstperiode heeft ze niet voluit
kunnen genieten. Er moest gestudeerd worden
voor de toetsweek. Toch heeft het Grote Gat bij
Oostburg haar mogen begroeten.
Ze heeft er nog een 25 km tocht geschaatst.
Dezelfde dag was er ook een wedstrijd in Breda.
Fleur geeft toe dat ze aan het eind van die dag best
een beetje moe was.

VWO diploma kan haar anderen
laten genezen
Als ze haar VWO diploma heeft gehaald wil
Fleur graag geneeskunde gaan studeren.
Het liefst in Rotterdam want dat is handig
in verband met de ijsbaan en de trainingen.
In de toetsweken komt het sporten op een
heel laag pitje. Dan gaat het
studeren echt voor.
Maar ja als het vakantie is
staat vaak de sport weer
bovenaan. Zo was ze in
de voorjaarsvakantie op
woensdag 22 februari te
vinden in Heerenveen in
het Thialf stadion om een
wedstrijd te schaatsen.
Toen ze aankwamen waren er
een heleboel bekende schaatsers
aan het trainen. Zo zagen ze tijdens
het inlopen Sven Kramer, Ireen
Wüst , Renate Groenewold, Gerard
Kemkers, Bart Veldkamp en Koen
Verweij hun rondjes over de baan
rijden. Dat was wel heel erg
indrukwekkend. Maar ook de
schaatsers hebben naar hun
gekeken en ook zij genoten van de
jeugdige schaatsers.

Zomer 2012:
strandwacht én trainen
In de zomervakantie heeft Fleur
een baan als strandwacht in
Cadzand. Ze gaat dan gewoon
thuis slapen want uitslapen is
ook wel leuk in de vakantie.
( en dat kan ik (Greetje) me
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De combinatie school en sport: ............
Het wordt nu even wat rustiger met wedstrijden en
daar is ze wel blij om. Nu kan ze wat extra werken
voor school. Een paar punten wat opkrikken zodat
ze een buffer heeft. Niet dat ze er slecht voor staat
met een 7 gemiddeld. Op school wordt er niet
speciaal aandacht geschonken aan de beginnende
sport carrière van Fleur.
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Hotel-Restaurant
Sfeer en goede smaak
Markt 1
4501 CJ Oostburg
T. 0117 - 452728
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

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

Fleur van Hoorn >>>

Maar dat is ook niet zo verwonderlijk want
ze loopt er zeker niet mee te koop. Haar
klasgenoten en mentor weten het wel en
dat is meer dan genoeg voorlopig. Ook haar
sportleraar Arjan Leijte heeft veel
belangstelling voor haar prestaties.

De ‘bij’-zaken:
Ondanks dat ze veel met haar sport bezig is
let ze niet speciaal op haar voeding. Ze eet
gezond en kan soms best gezellig met de
familie zitten snacken op de bank voor de tv.
Ze gaat graag naar schaatswedstrijden
kijken.
Op 25 maart
is er weer een
plaatsje voor
haar
gereserveerd
in het
Thialfstadion.
Het gezin van Hoorn gaat ieder jaar op
vakantie. Frankrijk had tot nu toe de
voorkeur. De komende meivakantie gaan ze
Londen verkennen. Een museum of kerk
bezichtigen zal zeker op het programma
staan.
Uitgaan doet Fleur zelden. Het spreekt haar
nog niet echt aan.Gezellig thuis zitten met
vrienden, kletsen, iets drinken en iets eten
hebben meer haar voorkeur. Samen een
film bekijken. Romantische films zoals de
Titanic en Notting Hill ziet ze graag. Wat
muziek betreft luistert ze graag naar de
populaire top 40. Graag zou ze nog eens een
concert van Beyonce
bijwonen. Aan lezen komt
ze echt niet toe. Ze moet
al zoveel lezen voor school.
Toch heeft ze in de
vakantie een boek van
Mark Tuitert gelezen.
Komende zomer komt
er weer niet veel
van lezen. Naast de vakantie met
het gezin gaat ze werken bij de
strandwacht. Verder zullen de
uren worden ingevuld met
keihard trainen. Dit zal ze
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veelal alleen moeten doen.
Er zijn geen meisjes van haar leeftijd in de buurt
die ook zo fanatiek schaatsen of trainen.
Ze hoopt toch zo dat er een echte ijsbaan komt
in Middelburg. Daar zou ze dan zeker vaak
gebruik van maken. Flink trainen op de korte
afstanden.
De PR's iedere keer verbeteren. Haar tijden nu
zijn:
500 m --- 0.50.23
1000 m --- 1.45.78
1500 m --- 2.42.80
Ons gesprek loopt ten einde en moeder wordt
gebeld. Nog vlug even terug naar Cadzand om
boterhammen te maken. Dan alweer de auto in
voor de zoveelste rit naar Breda.

Fleur
tenger, bescheiden
schaatsen op blote voeten
met veel wilskracht en power
helemaal gaan voor
haar studie en sport.
vol toekomst dromen
wat een mooi mens
Ik ga haar volgen in de toekomst en probeer
zeker eens naar een
schaatswedstrijd te kijken
waar ze aan mee
doet.
Fleur,
heel
veel
succes
met alles.

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

sinds 1921 installateurs van

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

DEN HOLLANDER
advocaten

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.

In de gaten gelopen.2
W
Verhaaltje met de W's.

W

aar geniet ik van;
Op zondagochtend van het lopen aan de
zee , in het zand en op de hellingen en het geklets
van de dames en heren. Na afloop thuis de koffie
en de rustige zondagmiddag op de bank.
Een eettentje met het gehele gezin als de jongens
weer eens in Oostburg zijn.

W

aarom; De leden van de groep van Sjaak en
Patrick lopen nog teveel "in de schaduw“.
We laten ze in de gaten lopen via allerlei
WWWWW-tjes. Vorige keer beet Neeltje het spits
af. Nu deel 2 van de vervolg serie.

at boeit mij in het leven;
De levensverhalen van de mensen om me
heen. De ontwikkeling van mijn oppaskinderen.
Een mooi boek of vlaamse film.

W

at zijn mijn ambities; In de meer dan 20
jaar heb ik heel wat loopjes gedaan, zowel
in binnenland als in buitenland.
Ambities heb ik niet meer, maar de wens is om zo
lang mogelijk met het gezin en de groep
"fatsoenlijk" te blijven hardlopen.

W

aarom de
beginnersgroep;
Eigenlijk ben ik al meer dan
20 jaar beginneling. De stap
naar de mannen is voor mij
te groot. Ben pas na mijn
veertigste gaan sporten, dus
heb weinig basis
meegekregen.
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Yo
rk
Ne
w

W

at doe ik;
Voordat ik naar Oostburg kwam was ik
kinderverzorgster op de kraamafdeling.
Diploma's die ik heb behaald in België telden
toen in Nederland niet.
Nadat de jeugd op eigen benen stond ben ik
sindsdien al 18 jaar oppasmoeder aan huis, met
veel liefde en geduld. Verder zijn mijn hobby's
natuurlijk lopen, fietsen, lezen, wandelen (met
overbuurvrouw) en een beetje puzzelen.
Shoppen en op vakantie gaan kan ik ook niet
missen

W

20
05

ie ben ik (personalia);
Mia van de Veire-Demuynck, getrouwd met
Etienne, moeder van Steven en Paul.
Allemaal fanatieke lopers. Woon al 38 jaar in
Oostburg op 3 verschillende adressen.
Ben geboren te Mechelen (België) en niet in
Leuven zoals Fred wel eens zegt tijdens de
trimloopjes.

W

elke (goede) ideeën heb ik voor deze
groep; Samen een uitstapje maken naar
een wedstrijdje b.v. Het clubweekend van de
Wielingen.

W

ie volgt;

Diana Valk, die
het goed doet
bij de laatste
opstapgroep.
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- fysiotherapie
- sporttherapie
- manuele lymfedrainage
- bekkenbodemreëducatie
- osteopathie
- medische fitness

Ledelplein 2
4501 BM
OOSTBURG
0117 - 454000

Therapeuten :
Rink de Houck
Jeannine Jansen

K . Jungschläger Antiquiteiten
Sinds 1979
In- en Verkoop van
Oosterse - Europese - Decoratieve Kunst
tevens
Restauratie - & Beeldhouwatelier
Voor antieke meubels, beeldhouwwerk in hout
en het vervaardigen van vrije opdrachten
In ons atelier restaureren wij:
Massief houten en gefineerde meubels
Houtsnijwerk en beelden
French Polish (politoeren)
Marqueterie (inlegwerk)
Vergulden (met bladgoud)
Wij taxeren b.v. brand / water / transportschade
aan Uw meubels
Tevens maken wij speciale opdrachten in hout.

De specialisatie van onze winkel is:
Inkoop en Verkoop van
Chinese / Japanse / Europese meubels,
porselein, sculpturen (van hout, brons en aardewerk),
schilderijen, volkskunst en kunstvoorwerpen
Tevens alle decoratieve kunst.

Voor meer informatie bent U van harte welkom in onze winkel of kunt U telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen

Brouwerijstraat 55
4501 CN Oostburg
Tel. 0117 850433 / 06 21424758
info@jungschlager.nl - www.jungschlager.nl
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Dit jaar was onze DPO-HM van Cadzand-Bad eentje om nooit te vergeten. Extreme
weersomstandigheden werden gevreesd. Het viel achteraf mee, maar toch het was
heroïsch en een schitterend schouwspel in de witte sneeuw. De tweede strandstrook
krijgt, naast de gevreesde hagelbui uit de 1999 editie, een ere plaats in de galerij van
mooiste momenten. Een sportprestatie van formaat van alle deelnemers, maar de
echte bikkels waren al die vrijwilligers die op alle plekken hun sport-karakter toonden.
Dat was geweldig. Bedankt en chapeau.
Jan deed een oproep om de ervaringen aan het papier toe te verstrouwen in maximaal
100 woorden.Die bijdragen, met dank, leest en ‘ziet’ u op de volgende pagina’s.
Dit was editie 21; unieke wedstrijd met herinneringen voor het leven.

in 100 woorden en beelden
Ik vind het wel iets om als allerlaatste te vertrekken! In
de, "warmte" (-6 C°) van het peloton liepen we over het
fietspad, de duinen, het moeilijk te lopen strand. Terug
over de duinen. Als ik 6 jaar geleden geen handicap
opgelopen had (of was het opgefietst?) had ik best hard
gegaan. De klim bij de drankpost ging zo hard dat ik
vergat thee aan te pakken. Heerlijk me bij de finish in
een oude paardendeken wikkelen, waar ze bij
Zeeuwkleur spuitwerk inwikkelen zodat het niet
beschadigd. Onbeschadigd, met een goed gevoel kwam
ik in de sporthal. Later kroop ik in de bedstee te 3wegen
om er 100 woorden op te schrijven!

Jan de Jonge

Eindtijd: 1.59.31
Het was warm, zeer warm, mijn gedachten gaan terug
naar de kustmarathon, 4 maanden geleden. Maar nu is
het koud, zeer koud, maar het gevoel bij de finish is
hetzelfde, moe en voldaan, gelukkig dat je dit mag en
kan volbrengen, en je tijd .. ach dat doet er niet zoveel
toe.

Marco Riemens

Eindtijd: 1.40.05

Een van de mooiste wedstrijden van het jaar. Dit jaar lag er sneeuw op
het strand en daardoor was het zwaar lopen. Daar bovenop was er ook
nog een koude wind.
Gelukkig waren er ook nog theeposten om iets warms te drinken.
Ikzelf heb bijna de hele wedstrijd in een groepje gelopen en zo heb ik de
halve marathon uitgelopen.

Jan-Piet Flikweert
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Eindtijd: 2.08.52
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Atlet
isch
gaat
voor
Gast
rono
misc
h

Zoals gewoonlijk weer onder de "Sluuswachter" bij het gemaal op mijn
post , om het verkeer in goede banen te leiden. De 21ste, 21 km. Wind,
Regen, Vorst, Sneeuw, vanaf editie één heb ik alle weertypes zien voorbij
komen. Ook qua lopers heb ik allerlei types zien passeren. De hele snelle,
de hele lange, de hele kleine, de hele sympathieke enzovoort. Al met al, is
dit een halve marathon die divers is in al zijn facetten. Gelokaliseerd in dit
stukje Nederland, uniek in zijn soort. Afgelopen editie kwamen er niet
alleen mensen puur en alleen voor de zee. Ook de rijzende ster die puur
kookt aan de Zee trok veel bezoekers. Waarschijnlijk hebben ze op het
laatste moment nog kunnen aanschuiven bij hun gastronomisch
onderonsje. Atletisch gaat voor Gastronomisch als het startschot van "de
halve" van Cadzand-bad is gegeven. Genieten is het daar in Cadzand-bad,
dat is een feit.

Sportieve groet, Ronny Versluijs
Nou hier een ''klein'' verhaaltje over mijn ervaringen gedurende de halve marathon, euh ik bedoel de
5km van Cadzand.
Het is zover, 5 februari, de halve marathon van Cadzand-Bad, wat voor mij trouwens geen halve
marathon betekent maar bij benadering een achtste marathon. Gisterenavond flink getafeld trouwens, er
stond een ''tartiflette'' voorgeschoteld, dit is zware winterkost van Savoie-Frankrijk. Zoals wel vaker net
op tijd om in te schrijven, maar goed net op tijd is helemaal op tijd zal ik maar zeggen. Wat mooi is, is dat
de start een eindje verwijderd is van de plaats van inschrijving dus men kan zich al een beetje opwarmen
op weg naar de start. En ondanks dat het uiteraard niet al te warm was vond ik de weersomstandigheden
optimaal. Ik had nog even tijd alvorens het startschot zou klinken dus nog een paar keer wat kleine
versnellinkjes gedaan, wat rekken, nog even de stelling van
Pythagoras vermelden, daar vroeg Fred Rabout naar of ik deze
nog kende en ik kende hem nog, ik heb em immers van Fred
Rabout zelf geleerd. En dan het startschot. Mijn strategie was om,
in tegenstelling tot wat ik anders doe, rustig aan te beginnen, ook
niet te rustig uiteraard, en dan proberen om in het tweede deel
van de wedstrijd het tempo iets omhoog te brengen. Ik kan er
kort over zijn; het is me niet gelukt. Of het de kou was of de
tartiflette, ik weet het niet, maar de ademhaling verliep niet al te
soepel, ik kon het in het tweede deel dan ook niet opbrengen om
het tempo te verhogen. Al met al dus het parcours met constante,
niet al te hoge snelheid afgelegd, wat me uiteindelijk uitbracht op
een iets mindere eindtijd dan vorig jaar. Wel heb ik genoten van
de prachtige omgeving. Nee Frederique, deze keer niet de
achterkant van jouw schoenen, maar het mooi besneeuwde landschap. En op zo'n koude zondagmorgen
hardlopen is eveneens een weldaad voor de helderheid van geest om het zomaar te zeggen, in scherp
contrast met ''gewone'' zondagen waar deze helderheid weleens wat minder is, bij mij dan toch. Al met al
een fijne wedstrijd en ik wil bij deze iedereen bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan
het mogelijk maken van dit prachtige evenement. Graag tot volgend jaar.

Ronny le Coq
2012 - 1

5 km: Eindtijd: 23.01
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Sneeuw en kou zorgen voor veel spanning, vanwege de
organisatie en het zelf lopen.
Eenmaal de dag begonnen en met veel vrijwilligers
aanwezig wordt het al gauw een mooie dag. En ook de
wedstrijd zelf biedt zoveel moois. Eenmaal de trap op en
de helling naar het strand afgaand is er een schitterend
panorama van het besneeuwde strand en honderden
lopers langs de vloedlijn. Wat voor omstandigheden er ook
zijn, je moet je er zo goed mogelijk op voorbereiden en er
in opgaan. En alles beter dan die 26 graden van de
kustmarathon, denk ik.
Ook de 3 lopers, die ruim na de tijdcontrole finishen,
hebben zich verzoend met de omstandigheden en komend lachend binnen, blij dat ze het gehaald hebben.
En de laatste gaat met een fles Cadzandse kruidenbitter naar huis.

Jan van de Linde

Eindtijd: 1.52.26

De halve marathon van Cadzand, voor mij een eerste, voor velen een klassieker. Ons
eigen parcours, onze eigen supporters en een gedegen clubconcurrentie, mooier
kan het niet zijn! In aanloop naar de marathon van Rotterdam in april was dit een
ideale test.
Het weer, tja, de vrees bleek eigenlijk groter dan de realiteit gelukkig. Het was koud
ja, maar vooral glibberig en dan dat strand….gehaat en geliefd, waarbij 'los zand' op
5 februari een sterk understatement was. Het was zwaar en tegelijkertijd genieten.
De tussentijden waren scherp en de eindtijd een persoonlijke PR, dus het was voor
mij een zeer geslaagde dag. Bedankt aan alle vrijwilligers voor de strakke organisatie
en het trotseren van de kou!

Simon de Clerck

Eindtijd: 1.29.07

Dit jaar is mijn inzet beperkt tot wat hulp en niet veel lopen. Door een liesbreuk en peesontsteking in
dezelfde lies gaat het allemaal niet zo soepel. Maar een beetje helpen met de opbouw voor de halve kan
geen kwaad. Als er niemand iets doet gebeurt er tenslotte niets.
Zelf heb ik 2 keer geholpen met het in elkaar zetten van de start en finish stellage op
de 2 zaterdagmorgens voor de halve. De stellage was er al en we moesten bij Eric
in de schuur alleen maar wat kleine aanpassingen meer maken. ( Eric, bedankt
voor de gastvrijheid en de koffie) Verder heb ik geholpen met het opbouwen
van de start/finish op de dag zelf. Ik was er nog nooit bij geweest dus voor mij
was alles nieuw. Het opzetten van de stellage was niet gemakkelijk door de
vorst in de grond, maar het zag er wel professioneel uit toen het
eenmaal stond. Ook een tent opbouwen zonder dat je weet wat de
onder of bovenkant is geeft een leuke vakantiesfeer. Gelukkig waren
er een paar oudgedienden die met wat toverspreuken ook de tent
overeind kregen. Over het helpen afbreken kan ik niets zeggen. Ik had
een andere verplichting. Maar ik heb ondertussen gezien dat alles is verdwenen.
Het is een prachtig evenement.

Jacky van Cuijck
2012 - 1

verplicht op de bank
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Zondag 5 februari, start van de 21ste Halve Marathon van Cadzand. Super mooi weer, shit, ik ben te warm
gekleed, maar op het strand zal het wel kouder zijn, Eerste 5 km heerlijk, op het strand mooi wit en
daaronder een beetje zand, aan de radartoren aangekomen, richting de theepost pas op het is glad, maar
nog steeds te warm gekleed.Op het strand aangekomen weer een mooi witte deken, bovenaan het
keerpunt kijk ik nog eenmaal het strand op en zie een sliert lopers op deze witte zandmassa.
Prachtig toch en daarom loop ik mee, genieten van de natuur; nu weet ik wat ik deze morgen heb
gemist:Windkracht 6. Eenmaal op de duinen bij Cadzand word ik door een Belg
ingehaald. Al puffend zegt hij tegen mij, ik zit kapot, dat strand heeft mij
gebroken. Ineens krijg ik iets meer kracht en we blijven samen lopen. Deze Belg
liep 14 dagen geleden 1 uur en 22 min. op een Halve. Ergens in Belgie, nu 1 uur
53min. Het was de eerste keer voor hem en zeker niet de laatste keer.
Weer een mooie HM van Cadzand, met dank aan de vele vrijwilligers die hiervoor
gezorgd hebben. Ook voor Jan die vele jaren al vroeg bezig was en dan ook nog
21km liep, Jan bedankt en de volgende keer kan je om 11 uur komen, scheelt toch
zeker een kwartiertje in je eindtijd. Degene die het overnemen heel veel succes
en vele Halve Marathons met Windkracht 6.

Johnny de Waele.

Eindtijd: 1.53.52

De dagen voorafgaand even getwijfeld: wél lopen of niet. De sneeuw van vrijdag 3 februari maakte de toch
al pittige aflevering van deze HM (hoogwater) nog moeilijker, doordat de paden op
de dijk minder begaanbaar waren. Maar ja: wat was het alternatief? Wachten tot de
sneeuw is verdwenen? Wachten tot laagwater? Dat zou hem ook niet gaan worden
en dus stond ik zondagmorgen 5 februari aan de start na een goede warming-up. Ik
ben blij dat ik deze gedenkwaardige aflevering heb meegemaakt. Als je je eenmaal
goed hebt ingesteld op de ongemakken, is het gewoon genieten. Al moet ik
toegeven dat het stuk vanaf de Zwarte Polder tot aan Matour me zwaar viel: mijn
loopbewegingen leken af en toe over meer op schaatsbewegingen. Maar aan de
finish met een bakje thee van Jopie was ik dat alweer vergeten. Dank en
complimenten voor de hele organisatie!

Eric Blaakman

Eindtijd: 1.37.05

Het is weer zover, koud glibberig en een strand waar je het gevoel heb dat je niet
vooruit komt. Na verstandig rustig de eerste 5 km door te komen begon de reis naar
Nieuwvliet.Eigenlijk heb ik lekker gelopen, na wat ik er weer voor getraind had.
En zat zelf erg fit bij het binnenlopen van Cadzand en kon er nog een tandje bij doen.
Met de tijd kan ik leven, het was weer een geslaagde halve.
Bedankt vrijwilligers, want die hebben het weer koud gehad.

Niek Wieland

Eindtijd: 1.32.58
Het mooiste stuk van de halve marathon was het tweede strand.
Een grote witte deken waar tot je enkels in weg zakte. Daaronder was het elke stap
weer een verrassing of je een stuk hard of een stuk zacht zand onder je voeten
kreeg. Voeg daarbij een temperatuur van ruim onder het vriespunt met een lichte
tegenwind en je hebt fraaie omstandigheden om zo'n twee kilometer lekker af te
zien. Schitterend!

Steven van de Veire
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Eindtijd: 1.48.03
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Ik was al vroeg in Cadzand (8.15 uur) en had dus alle tijd.
Eerst de mensen in de sporthal voorzien van hun lunchpakket en dan maar terug naar de start/finish om
daar te helpen uitdelen van pakketjes En dan is het genieten, als vrouw zijnde, 4 mannen een partytent op
te zien zetten, echt geweldig. Wat heb ik genoten. Men zet eerst heel het frame in elkaar, vervolgens 3x
naar voren en 3x naar achteren, dan weer naar links nog eens naar rechts en dan staat het eindelijk goed,
moet het weer uit elkaar want eerst moet het doek er van boven op. Weer van voor af aan, zit het doek er
op, staat het op zijn plaats en dan heb je ook nog 4 zijkanten dicht te maken.
Was heel grappig om te zien hoe dat moest. En ik vond het dan ook wel leuk
af en toe eens commentaar te geven en er mee te lachen. (zo zijn vrouwen)
Het opzetten van start /finish (waar we een prachtig stelle ment voor
hebben) was eveneens een leuk schouwspel. En vooral hoe hangen we de
START op ?? met de tekst richting de blanke top of met de tekst richting het
haventje? Na menig discussie en ik die zei dat het verkeerd ging, werd het
toch nog even omgedraaid zodat, als er foto`s werden gemaakt en omroep
zeeland filmde, de sponsornaam te zien was.Maar na alles wat ik heb gezien
en er toch mee heb gelachen was het weer geweldig hoe iedereen mee helpt
op zijn manier.
En dat ze nog vaak met zijn vieren de partytent zo mogen opzetten. Want
hoe vaker je hem opzet, des te handiger word je er mee.

Sandra van Quekelberghe
Elke meter…..
In mijn (conditioneel) betere tijden, werd er altijd gesteld dat ik in het voordeel
ben/was omdat ik elke meter kende. En wel door deze bijzondere (met hoofdletter
B) 21e editie van De halve, heb ik het letterlijk en figuurlijk ondervonden. Op
zaterdag kennisgemaakt met elke sneeuw (centi)meter van een drietal hellingen
om zo een begaanbaar padje te maken samen met de wijzen
(Jan en Jules) en de enthousiastelingen (Wim H en Patrick van Q). Dit de
zondagmorgen nog herhaalt bij het uitzetten van de eerste 'Zwinlus'. Daarna de
inmiddels met bevriezing dreigende voetjes per centimeter warm gewreven en
ondersteund door de kachel op temperatuur gekregen en daarna al lopend
genoten van elke meter (dus eenentwintigduizendenhonderdkeer). Kortom editie
2012 is mij Best bevallen Met hoofdletter B), elke (centi)meter

Theo Rabout

Eindtijd: 1.25.45
Januari griep en twee en halve week alles dicht en vast. Niet de eerste keer dat
mijn voorbereiding op de halve wordt verstoord. Veel te weinig getraind en slechts
eenmaal de grote lus van 16 km tijdens de zondagmorgen training Gewacht tot
dag zelf om te beslissen en dan komt dat onbedwingbare gevoel. We gaan het
toch doen. Overgehaald door Jan-Piet en Wim. We doen het samen en zo is het
ook gegaan. Prachtige tocht, enorm genoten en na de finish totaal niet moe.
Geen kou gehad onderweg en geweldig gevoel na afloop. Ik was erbij en de
huldiging van Jan die de halve 21 keer had georganiseerd paste hier uitstekend bij.
Een top dag!

Eddy Musson
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Eindtijd: 2.09.30
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Uit Afzien
Om Uitzien - Afzien - Omzien
Na de deelname aan de memorabele "zandstraal"
HMC van zeker weer al meer dan 10 jaar geleden
had ik me weer aangemeld voor deze unieke
wedstrijd. Gesterkt in mijn zelfvertrouwen door
deelname aan de donderdag cq zondag trainingen
met de groep van Jan en twee testloopjes van de
lus van 16 km. Mijn conditie was redelijk, ik kende
nu het parkoers en de collega lopers gidsten mij
prima langs mogelijke obstakels. Het begon echt
weer eens te kriebelen

Bram de Kraker
op weg..
Nadat Neeltje zich er van had vergewist dat ik met
wat "loopmaten" van start zou gaan die beloofden
"wat op mij te passen" klonk het startschot en
waren we weg. In een groepje met oa Jan Piet,
Eddy, Jules en Wim de winkelstraat uit het fietspad
op. Voor mij even wat te vol maar door wat ruimte
te zoeken geen probleem. Wel liep ik daar wat
meer in de wind. Dan rechtsom een hellinkje
omhoog naar de duinen. Jan Piet vertelde liever
wat sneller te willen lopen en ik ging maar achter
hem aan. Het is fijn lopen achter hem, hij geeft aan
wat er komt, waarschuwt en is alert. Zo "denderden
we Cadzand weer binnen". Het ging goed, met de
stem van Fred in onze oren kwamen we langs.
Straat oversteken, uitkijken voor de blokken, trap
omhoog (even een rare glibber) linksaf, nee
rechtsaf en dan het strand op.

uitzien..

De week ervoor strenge vorst. Niks mis mee, maar
de Vrijdag ervoor zware sneeuwval die heel
Nederland platlegde. Elk uur wel even kijken op
buienradar of Cadzand e.o. net de dans zou
ontspringen. Niet dus, alles wit en glad.
Zaterdagmiddag op het ijs van het grote gat Fred
Rabout even gesproken die zei dat men vergaderde
over een mogelijke afgelasting. De twijfel sloeg toe
bij mij. Die avond en nacht vaak denkend aan alles
wat mis kon gaan, ik wou maar passen. Maar
Neeltje zei me dat ik dat later heel erg zou
betreuren. Dus toch dik ingepakt naar de sporthal.
Een kleedkamer binnengeloodst en snel er aan de
andere kant weer uit, te druk-te vol voor mij.
Overbodige spullen in een hoekje gelegd,
startnummer opgespeld en naar de start. Ook op
weg daarnaartoe weer even de opwelling: niet gaan
de grote witte wereld..
lopen. Maar alle positieve prikkels om me heen
Ik kwam in een grote witte wereld, was iedereen
verdreven deze dwaze gedachte snel.
kwijt en zag enkel wat schimmen een meter of 30
voor mij. Het begin van een zware worsteling met
de natuur. Dan zag ik wat schimmen links, ik meer
naar links, dan weer hoger op het strand.
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Brouwerijstraat 9 - 4501 CM Oostburg - tel +31 (0) 117 - 45 48 61 - www.bruidshuisellen.nl

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.
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Vaak struikelend en loopenergie smorend in
hardbevroren zandhobbels en volgesneeuwde
kuilen. Positief denken Bram! Er is heus geen beste
looproute en iedereen moet nu ploeteren. " He,
Bram, hiernaartoe", werd er geroepen. Fijn de dijk
op, stukje gewoon lopen, herstellen. Dan weer het
strand op.

Bedankt !
Onderstaande fotografen hadden
koude vingers, maar een
vakbekwame hand:
Gerrit Bruijnooge
Lieven De Clercq
Theo Ide
Etienne van de Veire

afzien..
Nogmaals een stukje survival run in Sinte-Pier. Dan
het keerpunt; Jan had gezegd: dan
is het nog maar 8 km met het windje in de rug naar
huis zeilen. Nee hoor, moeilijk lopend zwoegde ik
voort. Bij de theepost even rustig gedronken en op
de vraag hoe het ging wat stoms teruggemompeld
als "moeilijk". Sorry, mensen voor mijn onnozelheid,
FANTASTISCH dat jullie er stonden.

Met een steeds luider wordende stem van Fred,
naar open armen en een warme deken.

omzien..
In de sporthal aangekomen wat droge kleren
aangedaan en op een stoel neergezet. Voor mijn
gevoel was ik fysiek niet kapot maar mentaal zat ik
er wel helemaal doorheen. Neeltje bracht mij wat

Theepost: FANTASTISCH dat jullie er stonden

én uiteraard geldt dit voor ALLE VRIJWILLIGERS
Ik weer op weg en al snel haalde ik een groepje in,
er op en er over, dacht ik. Ik was er bijna voorbij
toen ik Jan Piet, Eddy en Wim herkende. Zij hadden
mij zien aankomen en op mij gewacht, super! Alle
vermoeidheid was weg met Jan Piet op kop gingen
we verder. Hij mij weer prachtig loodsend langs
gladheid en onheil. Jan Piet liep later wel langzaam
van me weg maar Jules kwam er weer bij en naar de
eindstreep ging het eigenlijk best goed.
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koffie. Een aardig oudere man met de stem van Fred
klopte mij op de schouder en zei:
Fantastisch gedaan Bram. Ik had even tijd nodig om
te zien dat het Fred was en sprak de boeiende
woorden" t'was wel zwaar zeg". Na nog een
koffietje, de huldiging der matadoren en in het
bijzonder het o zo op zijn plaats zijnde eerbetoon
aan Jan reed ik met Neeltje terug naar Oostburg.

Het was een mooie memorabele dag.
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Zuidzandsestraat 19
4501 AL Oostburg
Tel. (0117) 452081

Markt 18
4501 CK OOSTBURG

tel: 0117 - 452514

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

De Sporthal van Cadzand - Meer dan sport!
Binnen en buitensporten
Klim en klautermiddagen voor de kids
Noorddijk 3
Cultuur
4506 JE Cadzand
Muziek
tel: 0117-391854
Gezellige bar
Elke dag geopend vanaf 9:00 uur

www.desporthal.com
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dank van
van Jan...
Jan.....
dank
Alle sponsoren,
medewerkers en lopers
van de halve marathon
van Cadzand-Bad, heel
erg bedankt voor al de
inspanningen die jullie
weer verricht hebben.
Zeker de vrijwilligers,
waarvan tientallen er al
vanaf 1992 bij zijn, die de
kou trotseerden. Marco,
Piet, Jopie, Fred, kortom
iedereen, jullie mogen de
dankbaarheid van
organisatie en lopers in je hart sluiten. Maar ook de
binnenmensen, Froukje, Marion en alle anderen,
die de sfeer van het buitengebeuren moeten
missen.
Vrijdagmiddag een sneeuwbui en de nacht
daaropvolgend diepvriestemperaturen. Dat gaf de
nodige zorgen. Zaterdagmorgen kon er, vanwege
de extreme kou, niet gestrooid worden. Er wordt
zelfs gepraat over aflassen. Oei,oei, dat zou een
domper zijn.
Gelukkig worden de omstandigheden na de middag
beter en de aangekondigde sneeuwkansen voor de
zondagmorgen verminderden sterk. Er worden wat
steile hellingen geveegd en gestrooid en zo moet
het maar kunnen. Zondagmorgen nog een
vliegensvlugge aanpassing, fietspad naast de
Kanaalweg, en de strijd over sneeuw en zand kan
beginnen.
Twee goede Zeeuwse winnaars en sterke prestaties
van veel Wielingers.
Toch nog meer dan 330 atleten op de halve
marathon gestart en ongeveer 50 op de 5 km.
En niet te vergeten 8 dappere jeugdatleten. Dat is
onder deze omstandigheden mooi.

Jan ging voorop...
ps.
Ik wil de volgende mensen toch met name noemen:
Eddy, bedankt voor je lovende woorden en het
bestuur bedankt voor de attentie.
Theo en Wim, ook jullie bedankt voor de "overval".
Eigenlijk zouden er zo'n 70 namen van vrijwilligers
in het paalhoofd gegraveerd moeten worden. Alle
succes bij de organisatie van de volgende 21
edities.
Ronald, bedankt, je staat nooit op de lijst van
vrijwilligers, maar levert een groot aandeel
in de voorbereiding. Denk bv. aan de affiches!
En Bram de Hullu, Jules van Mulken en Ronny
Scherbeijn, bedankt dat jullie, samen met mij,
het parcours hebt willen lopen in 1991 en
goedgekeurd hebben voor de 1ste uitgave in 1992.

Jan van de Linde

De organisatie gaat er weer tegen aan en volgend
jaar beleven we 3 februari de 22ste editie.
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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

De eerste stap
naar een nieuwe
manier van leven ?

Fysio-Fitness Aardenburg
Bent u bewust bezig met uw gezondheid?
Dan is het voor u belangrijk om te bewegen.
Kom eens naar Fysio-Fitness Aardenburg.
Wij kunnen u op weg helpen.
We zijn er niet alleen voor patiënten,
iedereen kan bij ons terecht voor fitness.
Onder begeleiding van fysiotherapeuten !

KIJK voor alle INFO:

Fysio-Fitness Aardenburg
Bootstraat 2
4527 AN Aardenburg
tel. 0117 492650 / fax 0117 493848
e-mail fysioabs@zeelandnet.nl
Het Fysio-Fitness team:
Ellen Ruesen, Maycke van Summeren,
Annerieke Lecluyse en Piet Swankaert

www.fysiofitnessaardenburg.nl
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Titel: Onze Jan, die kan er wat van
Ja Jan, hier sta je dan aan het einde van de 21e maal
Ook vandaag was het evenement weer internationaal
Nu je hebt besloten te stoppen na 21 keren
Willen we je op passende wijze toch een beetje eren
Na 21 jaar stoppen met het organiseren van deze halve marathon is immers één brok
symboliek
Wat jij al die jaren voor elkaar hebt gebokst is gewoonweg uniek
Want Jan, door jou wijze van invulling van je rol als stuurman en opperhoofd
Is het enthousiasme bij de grote groep vrijwilligers nooit zichtbaar gedoofd
Dat merken we al 21 jaren lang wanneer we hier even voor negenen arriveren
Vandaag zeker ingepakt in meerdere lagen kleren
Iedereen gaat dan weer aan het werk volgens het gekende protocol
Mede door jou 'warme hand' beleeft iedereen weer enorme lol
Maanden van voorbereiding, zorgen dat de radertjes weer allemaal in elkaar vallen
En de deelnemers maar aan één ding moet denken, dat is genieten en naar believen knallen
Wat achterblijft is Jan's Erfgoed
Dat zullen we beschermen, beregoed
Alles wat je hebt gedaan is super, toppie, geweldig kortom bravo
En daar hoort iets bij, natuurlijk een passend cadeau
Ook al speelde het organiseren je daarbij parten
Je kreeg het wel voor elkaar alle 21 edities starten
Daarom verwachten we je nog minimaal 21 maal aan de start,…..
dat is eigenlijk een keiharde eis
Bij deze overhandigen we daarom eerst dit levenslang gratis startbewijs
Jan, wees gerust je staat nog altijd niet voor paal
Voor deze met gelijkgestemden gevulde volle zaal
We gaan verder, we schrijden voort
En begin maar te kijken, naar daar want wat komt er uit die poort ??
Jan, je weet het is crisis en mede daardoor rekent met een zeer hoge prijs voor het
goud
Daarom hebben wij het gehouden bij het strandeigen klassieke hout
Jan, we kennen je als gewone-pure man, maar ook als perfectionist
Daarom hebben we deze 21 jaren jonge paal uit het 't Zwin opgevist
Jan, we weten dat je liever hebt dat we stoppen met dit gezeur
Daarom willen we besluiten met je te benoemen tot levenslang ambassadeur
Tot slot vraag ik aan het publiek: mag ik voor Jan, onze halve-marathon Paus
een hartverwarmend, overdonderd en welgemeend applaus

Jan....
bedankt Jan..
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Niek’s Cross
10-12-2011 Finlandcross - Eindelijk modder
De 3de cross alweer, de Finlandcross, behoort
samen met de Deltacross tot de echt zware
crossen.In Westdorpe [ Axelse sassing ] wordt de
wedstrijd gelopen door, maar meestal langs, het
motorcrossparcours.
Omdat je lusjes loopt is het voor de toeschouwers
erg aangenaam, je ziet de lopers op verschillende
punten. Voor ons is het ook aangenaam, je houdt
goed overzicht.
Het was een mooie, maar met 5 graden, toch wel
koude dag. Het parcours lag mooi modderig, veel
bochtjes en op en af en moeilijk om in te halen.
Dus zat ik bij de start goed bij de eersten en kon het
tempo goed vast houden.
Na drie rondjes kwam ik net onder de 20 minuten
door en finishte na 6 rondjes in 39.46 .
Het was erg spannend bij de eerste drie, maar ook
zelf zat ik in een spannende groep.
Omdat ik net als op mijn vrachtauto een begrenzer
heb, kwamen er de laatste ronde nog 3 voorbij.
Niet leuk maar ok, er komen nog 4 wedstrijden aan.
Leuk was het ook omdat er bij de lange cross 4
atleten van De Wielingen zaten.Eric werd nog
eerste in de cat. 45 net voor Sjaak, en ook Peter liep
mee.Heb ook Teun, Brent, Floris, Bianca en Arjen
nog in actie gezien, alleen voor Iza was ik te laat.
Maar ook Iza had het super goed gedaan zag ik in
de uitslag.
Groet, Niek [nu nog even schoenen poetsen, leuk]

14-01-2012 Delta cross - Heksenkessel
Bij de plaatsnamen Westenschouwen/Burgh
Haamstede word ik altijd blij.
Het is voor mij daarom een
soort sportressort in
een prachtig
natuurgebied.
Tal van mooie
wedstrijden worden
Niek Wieland
gehouden,
Cross-competitie daar
mossell.. de 10

2011/2012
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Dit jaar doet Niek Wieland voor de 4e keer mee aan de
Zeeuwse crosscompetitie en net als in het vorige nummer
doet hij speciaal voor alle jeugdleden een verslag van zijn
crossen.

zwaarste van Zeeland,
Pannenkoekenloop en de
start van de
kustmarathon. Wat zou
ik daar graag willen
wonen. De cross [lang] is
erg zwaar, naar boven los
zand en dalen.
Je komt er slecht in je
ritme en vind zelf de
rondjes te lang, 4 x2,5
km, maar erg leuk en
afwisselend. Na een
slechte start [erg druk]
kwam ik bij een paar
concurrenten. Maar na 2
rondjes moest ik eraf, bij
het dalen liepen ze van
me weg en moest et
gaatje elke keer dicht lopen in de klim. Dat trok ik
niet meer en besloot mijn eigen race te lopen.
Resultaat 60 sec op de concurrenten verlies. [balen
dus] Weet ook heel goed hoe et kwam!
Te veel geapreskiet in bovengenoemde bar.
Hoop er in Kruiningen weer bij te zitten.

28-01-2012 De Inkelcross - ''Wat een mooie
sportdag''
Op naar Kruiningen waar ik nog niet eerder een
cross gelopen had. Altijd leuk en spannend, nieuw
parcours verkennen. Het was een super mooie
cross en heerlijk zonnig weer.
Eerst de jeugd aan et werk gezien en blijf et zeggen.
Erg mooi om te zien, vooral de jeugd van de
Wielingen die et erg goed doen!
Had zelf ook een goede dag, liep veel op kop van
een treintje van zo'n 12 man, die erg aan elkaar
gewaagd zijn. Kon et goed vol houden maar wel
met een hartslag van 165 [hoog voor mij].
Na 5 rondes en een klein inlooprondje kwam ik
sprintend binnen. Zat er weer dik bij !!
Tot de volgende cross

Niek Wieland
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