
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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HET adres voor :    

- Sportmassage
- 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

Marc van Waes Sportmassage
- lid nationaal massageteam -
Marc van Waes Sportmassage
- lid nationaal massageteam -



VoorwoordVoorwoord
Bram de Kraker

De reden is dat ik denk dat ook bij het besturen van 
een vereniging als AV de Wielingen, Spiegheling en 
Daet een hele nuttige leidraad zal zijn. Waarbij het als 
nieuwkomer binnen de club in het begin veel 
Spiegheling zal zijn.

Het is zeker zinvol nog even terug te denken aan de 
Algemene Leden Vergadering met in het bijzonder 
enkele bestuurswisselingen, waarbij nogal wat kennis 
en ervaring vervangen is door onervarenheid en veel 
goede wil.
En dan daarbij nog de "bonte verzameling" van ons 
clubje: (jeugdige) baanatleten, gewoon toffe 
sport(st)ertjes of juweeltjes vol talent, ouders, trainers, 
gezondheidslopers, verslaafde lopers, lopers die willen 
groeien, sociale lopers, grote groepen vrijwilligers en 
onmisbare sponsors. 
Hoe krijgen we dat toch allemaal gerund? 
Geruststellend is zeker de goede sfeer en 
bereidwilligheid in de vereniging. 
Dat moet dus wel goed komen. 
Vele vrijwilligers handen maken niet enkel 
het werk licht - maar zeker zo belangrijk - 
zorgen voor creativiteit en dynamiek, 
noodzakelijk voor een vitale vereniging. 
Een klein puntje van zorg is de voorzitters 
vacature. Dus iemand die naar buiten toe 
"het gezicht" van de club is, verbindend 
kan werken en mensen kan motiveren en 
uitdagen. Aan iedereen (sporters maar 
ook ouders) zouden we willen vragen om 
eens na te denken of dit een leuke 
uitdaging voor je zou kunnen zijn. 
Of dat je iemand graag zou willen 
voordragen. Gezien het grote aantal 
vrouwelijke leden binnen onze club en 
mijn overtuiging dat daar zeker veel 
potentieel verborgen zit, zullen zeker 
vrouwelijke kandidaten met open armen 
worden ontvangen. Dus schiet 
gerust eens een bestuurslid 
aan voor vragen. 
Voor jullie ligt het nieuwe clubblad. 
Eigenlijk een soort Spieghel van de club. Kleurrijk, 
boeiend en prikkelend. Laat je door mij niet langer 
weerhouden er vol in te duiken, veel leesplezier.

Bram de Kraker (a.d.kraker@tue.nl)
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Spiegheling en Daet

Dit is de titel van een belangrijk 
werk van wat je de eerste echte 
ingenieur ter wereld mag 
noemen, namelijk Simon Stevin 
(1548-1620). Geboren in Brugge 
waar nog een prachtig 
standbeeld staat van hem, 
uiteraard op het Simon Stevin 
plein. Spiegheling en Daet 
betekent dat je altijd eerst goed 
moet nadenken en een probleem 
van verschillende kanten moet 

bekijken en vervolgens dan ook daadkrachtig in actie 
moet komen. Spieghling en Daet is in wezen ook de kern 
van mijn (werkzame) leven geweest.
Waarom een voorwoord voor het nieuwe clubblad zo 
beginnen? 

ColofonColofon
Clubblad Atletiekvereniging de Wielingen.
Opgericht op 7 mei 1984.
( Aangesloten bij de KNAU )

Samenstelling en opmaak:
Ronald van de Veire

Drukwerk:
Drukkerij Durenkamp Aardenburg

Redactie Clubblad:

Sabijn Laterveer

redactie clubblad:
redactie@avdewielingen.nl
Homepage:
www.avdewielingen.nl
E-mail webmaster:
webmaster@avdewielingen.nl

Neeltje de Kraker-Voogt

Pamela Manders

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.

    

Vacature Voorzitter
Vacature Voorzitter



BESTUUR OVERIGE FUNCTIES

Voorzitter VACANT Jurycoördinator
Johan Huigh 0117 402126

Vice-voorzitter Simon de Feyter jwhuigh@zeelandnet.nl
Lange Heerenstraat 85
4507 KR Schoondijke Wedstrijdsecretariaat thuis
0117 401900 / 06-54914055 Froukje de Vries 0117 454756
simon@simondefeyterbv.nl wil.fro@kpnmail.nl

Secretariaat Paul Hermans Wedstrijdsecretariaat uit
Waterhoekseweg 1 Anke van der Hooft 0117 454254
4524 KV  Sluis ahooft@zeelandnet.nl
0117 462703
pcm.hermans@online.nl Coördinator Trainers

Arno van Damme 0117 491475
Penningmeester Nico Verheul jeugdcomavwiel@zeelandnet.nl 

Steenbok 8
4501 GS Oostburg Coördinator WINTERLOPEN
0117 452320 Greetje de Hullu 0117 371764
verheuln@zeelandnet.nl hulludekker@zeelandnet.nl

Algemene bestuursleden Coördinator ZOMERLOPEN
Eddy Musson 0117 301781

W.O.C (wedstrijd organisatie commissie) musson@zeelandnet.nl
Bram de Kraker  
a.d.Kraker@tue.nl Voorzitter jeugdcommissie  
0117 851934 VACANT

Jeugdcommissie Voorzitter Sponsorcommissie
Arno van Damme                     T  h   e o Rabout 0117 450204
jeugdcomavwiel@zeelandnet.nl trabcar@zeelandnet.nl 
0117 491475 webmaster

Sjaak Luteijn 0117 455407
Adri Vermue webmaster@zeelandnet.nl
avermue@planet.nl
06 10942617

De verenigingDe vereniging

De vereniging mag op de volgende dagen en tijden gebruik maken van de atletiekbaan:

Maandag 18.00 tot 22.00 Vrijdag 15.00 tot 22.00
Dinsdag 18.00 tot 22.00 Zaterdag 10.00 tot 15.30
Woensdag 15.00 tot 22.00 Zondag 10.00 tot 14.00
Donderdag 18.00 tot 22.00

Voor actuele informatie kijk op www.avdewielingen.nl
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De organisatieDe organisatie
LEEFTIJDSINDELING PER 01-10-2011
 

Geboren in Naam in Nederland Naam in Belgie
2005 mini pupil ------------
2004 C pupil microben 
2003 B pupil benjamins
2002 A1 pupil pupillen
2001 A2 pupil pupillen
2000 / 1999 D junior minimen
1998 / 1997 C junior kadetten
1996 / 1995 B junior scholieren
1994 / 1993 A junior junioren
1992 en eerder Senior senioren
1977 en eerder Masters mannen  

35/39=M35 40/44=M40 veteranen
1977 en eerder Masters vrouwen

35/39=V35 40/44=V40 veteranen 

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN

Mini & Pupillen C Leo Fieret en Davina Doens-van Luik
Wendy van de Velde
Maandag 18.30 tot 19.30 

Pupillen B Brett Manders 
Maandag 18.30 tot 19.30

Pupillen A1 & A2 Daisy van de Velde en Rani Rootsaert
Donderdag 18.45 tot 19.45

Junioren A t/m D 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.)

Wedstrijdatleten Conny Bouman
Woensdag 18.45 tot 20.15

Obesitas loopgroep Edwin Huigh en Hannah Risseeuw
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 't Zwin 
Donderdag 19.30 tot 20.30 Baan

Patrick van Quekelberghe
Dinsdag 19.30 tot 20.30 Baan

Loopgroep 2 Jan van de Linde
Zondag 10.00 tot 11.30 ‘t Zwin
Donderdag 19.30 tot 20.50 Baan

D EN I ERA RESS  TRA N S
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Men kan altijd contact opnemen met de trainers voor verdere uitleg of informatie
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Op de afgelopen Algemene 
ledenvergadering hebben we op 
de allereerste plaats nog eens 
stilgestaan bij het overdragen 
van de bestuursfakkel door 

Jan van de Linde en Eddy Musson. Nogmaals 
bedankt voor jullie tomeloze inzet gedurende vele 
jaren. Adrie Vermue, die een tijdje geleden het 
voorzitterschap van de vereniging heeft neergelegd, 
blijft gelukkig doorgaan als gewoon bestuurslid. 
Bram de Kraker en Simon de Feyter zijn met 
algemene stemmen als nieuwe bestuursleden 
gekozen; bij deze heel veel succes en plezier binnen Tevens zijn we nog op zoek naar minimaal een 
het bestuur. Op de Algemene ledenvergadering trainer voor de jeugd.
bleek de functie van voorzitter nog niet in te vullen Rik van Schuur heeft zeer enthousiast en 
door het ontbreken van een kandidaat. doortastend de coördinatie van het onderhoud

 van de baan op zich genomen. In onwaarschijnlijk 
De functies van secretaris, penningmeester en korte tijd ligt de baan er bijzonder netjes bij. 
trainingscoördinator worden voortgezet door Onze welgemeende dank aan Rik en zijn mannen.
respectievelijk Paul Hermans, Nico Verheul en 
Arno van Damme. Simon de Feyter neemt, in elk Projecten die binnen de vereniging de komende 
geval tot nader order, het vice-voorzitterschap voor maanden de nodige aandacht zullen vragen zijn:
zijn rekening. Bram de Kraker is nu ook voorzitter 

?Het nieuwe materiaalhok. Conceptfase loopt. 
WOC en Adrie zal zich met name bezig houden met 

Daarna snel financiële onderbouwing, 
de baanwedstrijden.

besluitvorming en realisatie;
?Herbezinning Zeeuws cross circuit. Project We moeten dus weer tegen een stootje kunnen de 

groep o.l.v. Theo Rabout.                                             komende jaren. Maar gezien het vele werk wat voor 
Doel: meer deelname, sneller en leuker;ons ligt, zouden we op korte termijn toch nog 

?Ontwikkelen van een toekomstvisie voor de enkele vacatures vervuld willen hebben. 
club. Waar willen we over 5 jaar staan? Hoe Uiteraard de functie van voorzitter. 
komen we daar? Wat zijn bedreigingen en wat Maar ook iemand die leiding wil geven aan de 
onbenutte kansen?   jeugdcommissie en iemand die binnen de WOC 

de meer baanatletiek-gerichte zaken zou willen 
Namens het bestuur, Adrie Vermue

versterken.

www.eetwinkelvalk.nl
info@eetwinkelvalk.nl

Brouwerijstraat 5
4501 CM  OOSTBURG

0117 - 49 30 93
06 - 209 323 46

D a g v e r s e  G e r e c h t e n * L u x e  H a p j e s * W a r m e & K o u d e  B u f f e t t e n * K o u d e  S c h o t e l s  & B B Q * B e d r i j f s c a t e r i n g 
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Berichten uit het bestuurBerichten uit het bestuur

coördinator 
baanonderhoud
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FinancieelFinancieel
CONTRIBUTIEVERHOGING

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bij de Algemene ledenvergadering van eind maart 
de penningmeester.2012 is besloten om de contributie te verhogen, 

voor de jeugd (pupillen en junioren) met een In dit verband kwam ook een gezinskorting ter 
bedrag van € 2 per halfjaar en voor de senioren, sprake, bijvoorbeeld voor 3 of meer leden binnen 
masters en recreanten met € 3 per halfjaar. een gezin. Het bestuur heeft geïnventariseerd wie 

hiervoor eventueel in aanmerking zou komen. In de discussie over de contributieverhoging kwam 
Gebleken is dat deze situatie maar heel weinig aan de orde dat in verband met de crisis de 
voorkomt en dat niet iedereen hier voor in contributieverhoging voor sommige mensen 
aanmerking wil komen. Besloten is dat de misschien reden zou zijn om noodgedwongen het 
contributienota's gewoon op de normale wijze lidmaatschap op te zeggen. Tijdens de vergadering 
verzonden worden, maar dat leden die in is hierop geantwoord dat er instellingen zijn, 
aanmerking willen komen voor een gezinskorting waarbij ouders kunnen aankloppen indien zij de 
zich melden bij de penningmeester. contributie van hun kind niet (meer) kunnen 

betalen. Met vriendelijke groet,
Voorbeelden zijn de Stichting Leergeld Zeeuws-

Nico Verheul, penningmeesterVlaanderen en het Jeugdsportfonds Zeeland. 

Nogmaals dit: 
alle kopij graag direct naar 

redactie@avdewielingen.nl 



Wist U dat wij door geheel
Zeeuws-Vlaanderen

brandstof voor uw auto hebben ???

ESSO
Filling Station

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
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Kristel interviewt 
 trainer Edwin Huigh

 2012 - 2

 op ben is 19,21 minuten op de 5 km! 
En ik heb een keer 3400 m gelopen in de coopertest.

Wat vind je leuk aan atletiek?
Wat ga je volgend jaar doen?Ik vind alles leuk, behalve kogelstoten! Maar vooral 
Volgend jaar ga ik op kamers wonen in Breda. Daar vind ik het leuk om hard te lopen.
ga ik chemische technologie studeren. Moeilijk 

Hoe oud was je toen je op atletiek ging? woord hè? Dat betekent dat je dan leert over 
Ik denk dat ik 9 jaar was, of 10. machines zoals bij DOW gebruikt worden. Zodat ze 

dan nog betere producten kunnen maken.
Wat vind je het leukste onderdeel?
Het leukst vind ik om lange afstanden te lopen. Vond je het leuk om trainingen te geven?
Langer dan 3 km, dan ben ik het lekkerst in vorm. Ja, ik vond het altijd leuk om te doen. Het is leuk om 
Ik heb altijd even nodig om op gang te komen. datgene wat je zelf weet over te brengen aan 

kinderen.
Welke sporten doe je nog meer?
Vroeger heb ik nog wel gezwommen. Wat is je lievelingseten?

Dat is iets Italiaans en het lekkerst als het 
Heb je al eens prijzen gewonnen? zelfgemaakt is: tagliatelli met zalm.
Ja, ik ben 5 keer clubkampioen geweest en 2 keer 
Zeeuws kampioen. En een paar keer in het Dankjewel voor dit interview en natuurlijk voor de 
klassement van de natuurloopjes. trainingen die je hebt gegeven!

Heb je een record?
Ik heb natuurlijk mijn persoonlijke records. 
Maar het record waar ik het meest trots



www.moio.nl
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Snel, snel het nummer halen, Met Romy, Floris, Jesse, Fleur, Teun en Marenne 
voor dat we te laat zijn. gingen we van Floris een robot van zand maken.
Fjieuw net op tijd. Dat was erg grappig.
Snel nummer op spelden en naar de start. Toen gingen we met z'n allen op het zand zitten 
3.. 2.. 1.. START … en daar gaan we. waar Floris onder zat.
Lopen … lopen … lopen … gelukkig daar is Dat deed bij Floris geen pijn dat vond ik wel raar.
de pion al. Toen moest ik en de anderen naar huis.
Snel om de pion de bocht om en daar is 
de caravan al. EINDE
Nog even lopen en daar is de streep … en 

Groetjes,gewonnen.
Iza van DammeNummer losmaken en nummer inleveren.
NatuurloopjesDan een prijsje uitkiezen.

Even wat drinken en 
Zondag was het de wachten op mijn broer.
laatste keer.Als mijn broer klaar is gaat 
Ik dacht wel dat ik eerstes hij ook wat drinken en 
zou wordendan gaan we buiten 
Want ik was de enigste jongen spelen.

in mijn categorie.
Dat vond ik wel leuk.
En ik had  een beker gewonnen.
Na het lopen gaan we ook altijd in het zand 
spelen.

PS: Als het je leuk lijkt kun je gewoon 
meedoen.

Groetjes,
Teun van Damme

Natuurlopen 
2011/2012

Natuurlopen 
2011/2012 



Nieuwstraat 30  
OOSTBURG

Tel. 0117 - 452632

happy hair

Kentekens

Alle ING-bankzaken

Staatsloten

1700 verschillende
soorten kaarten

cadeaubonnen

faxrollen

printpapier

enz.

Brouwerijstraat 39
4501 CM  OOSTBURG
Tel. (0117) 452551

Tot ziens in ons postkantoor,

Maureen de Rijcke
en medewerkers

 vo
op

.p
e.n

kijk
or acties : www osthoekj l

www.juniormodeclub.nl

  O’NEILL 
SEVENONESEVEN

NONO  GYMP
RETOUR JEANS
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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!

SPORTSUDOKU WIE LOST 'M OP??
PrijsvraagPrijsvraag

 2012 - 2

Winnaar van de vorige editie is Iza van Damme; zij krijgt binnenkort een verrassing thuisgestuurd! 
Ben jij de volgende winnaar??
Stuur het goede antwoord naar redactie@avdewielingen.nl en wie weet maak je kans op een prijsje ..... 
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Heb jij je al ingeschreven??

Jawel, ook dit jaar komt er weer een clubkamp voor
de jeugd! De voorbereidingen zijn al in volle gang.
We hopen dat er zoveel mogelijk jeugdleden meegaan dit
 weekend. De bestemming voor dit jaar is Jeugdverbliif Merkenveld 
te Loppem en we gaan daar naar toe vanaf vrijdagavond 
5 oktober t/m 7 oktober.
Ben je al nieuwsgierig hoe het eruit ziet, dan kun je kijken op www.merkenveld.be.

Dit jaar zal weer in het teken staan van een Thema dit blijft nog even geheim.
Later zul je hierover geïnformeerd worden.

Heb je zin om mee te gaan, geef je dan op vòòr 30 juni.
De eigen bijdrage voor het kamp is 25 euro.
Je kunt je nog opgeven door de bijdrage èn je ingevulde strookje af te geven 
bij Arno van Damme, Bredestraat 34 in Oostburg of bij je trainer.
Als je geen strookje meer hebt, vraag er dan nog een extra via de mail: avdcd@zeelandnet.nl

Voor de heen- en terugreis dien je zelf voor vervoer te zorgen. 
We verwachten je op vrijdag tussen 

19.00 en 19.30 uur in Loppem.
De ophalers worden zondag om 

12.00 uur weer in Loppem verrast 
met koffie en ….

Mocht het vervoer een probleem 
zijn geef dit dan aan via het 

onderstaande strookje.

Groeten van de 
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Merkenveld Jeugdcommissie



OPEN OP AFSPRAAK

Op Zondag gesloten - Op Maandag gesloten
Woensdag koopavond tot 21 uur - Dinsdag, Donderdag, Vrijdag 9.30-18 uur

Zaterdag 9.30-17 uur 

www.henkfenijn.nl



Nieuwe ledenNieuwe leden
N. Dobbelaar T. Pladdet
C. Haeck R. Rootsaert
B. Menue R. Termote
J van Opdorp
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Opgezegd:
Inger de Bruijn
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Hallo clubleden,

Hierbij wil ik mijn lidmaatschap opzeggen. 
Na de laatste 2 jaar te sukkelen om het 
hardlopen weer op te pakken, 
zet ik er nu een punt achter.
Dit uiteraard met pijn in mijn hart. 
Maar aan versleten teengewrichten is medisch 
niet veel te doen. En als ik bij elke stap die ik 
hardloop steeds pijn voel, is de lol er snel af.
Voor versleten heupen en knieën kunnen ze 
protheses plaatsen, maar met teengewrichten 

Natuurlijk waren de uitstapjes ook altijd erg leuk, hebben ze nog geen succes.
maar ook de zomer- en natuurloopjes. Ik zal 

Gelukkig vind ik fietsen ook erg leuk, en ga ik dit jullie missen, maar ik heb het altijd beregoed 
meer doen. Rond  Hemelvaartsdag willen John naar mijn zin gehad bij de Wielingen.
en ik, met een hele groep uit Zeeuwsch 
Vlaanderen de Alpe d'Huez beklimmen. Voor iedereen nog veel succes en bedankt voor 
Mijn lidmaatschap heeft ongeveer zo'n 20 jaar de fijne loopjaren.
geduurd, met één onderbreking. En ik heb dan 
ook een heleboel leuke herinneringen aan het 
hardlopen.Begonnen met Willy Duijsserink in de Groetjes 
damesloopgroep, trainingen op het sportveld, 
door de polders. Met Jan de trainingen op het 
industrieterrein, toen er nog geen atletiekbaan Astrid Steijaert
was. Maar voornamelijk de trainingen op het 
strand, vond ik altijd SUPER.

Sjaak Luteijn wint marathon Zeeuws- 
Vlaanderen 
zaterdag 12 m ei  2012 | 15:38 | Laatst bi jgewer kt op: zondag 13 mei 2012 | 20:58 

TERNEUZEN - Sjaak Luteijn heeft zaterdagmiddag verrassen d d e marathon van Zeeuws-Vlaanderen gewonnen. De 
atleet uit Oostburg sloeg in de laatste kilometers toe en finishte in 2.48.09 minuten. Bij de vrouwen ging de zege naar 
Elisa Rijk in 3.22.29. Voor zowel Luteijn als Rijk was het de eerste marathon 





Treinta: De marathon van SevillaTreinta: De marathon van Sevilla
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Op vrijdag 17 februari vloog ik van Schiphol begon het eens gelijk lekker te draaien. Raymond haalde me 
naar Sevilla. De overstap in Barcelona was na 8 kilometer in en samen liepen we verder. Hoewel samen: 
ruim en hier maakte ik voor het eerst kennis Raymond maakt tijdens zijn marathons ongeveer 500 foto's 
met de nationale hobby van Spanje: In de rij (lopers, supporters, drankposten, kilometerborden, markante 
staan. Waar op andere vliegvelden de meeste gebouwen, je kunt het zo gek niet bedenken) dus hij stopte 
mensen rustig bij de gate gaan zitten en vaak om me vervolgens weer in te halen. Na 15 kilometer 
wachten tot het tijd is om aan boord te gaan, kreeg ik het zwaar en liet ik Raymond lopen. Dit had wellicht te 

stonden de meeste mensen hier ruim een half uur van te maken met de temperatuur. Waar ik 2 weken eerder nog met -
voren al in een lange rij. Toen een kwartier voor het boarden 5 de HM van Cadzand afwerkte, was het nu maar liefst 22 
de gate werd gewijzigd, spurtte iedereen naar de nieuwe gate graden. Halverwege kwam ik door in 2.03 en ik kreeg het 
om daar weer in de rij te gaan staan. alsmaar zwaarder. Ik heb flink op m'n tanden moeten bijten en 

op mezelf moeten inpraten om te blijven hardlopen en niet te 
Zaterdag heb ik eerst lekker uitgeslapen om vervolgens m'n gaan wandelen. Bij de 33 km. begon het opeens weer te 
startnummer op te halen in het Olympisch stadion. In dit draaien. Hoe dat kon weet ik ook niet, maar ik liep heel 
stadion werden in 1999 de wereldkampioenschappen atletiek gemakkelijk en haalde veel lopers in. Ook Raymond moest er 
gehouden. Ook hier weer lange rijen wachtende mensen. op de 36 kilometer aan geloven (hij stond toen op een brug 
Op de meeste marathonbeurzen komen lopers in hun eentje een foto te maken). De opleving duurde ongeveer tot de 38 
het startnummer ophalen, hier stonden ze met vrouw en kilometer, toen kreeg ik een serieuze knal van de man met de 
kinderen in de rij. Om 22.00 uur bezocht ik de hamer. Daarom het tempo maar iets laten zakken en op 
voetbalwedstrijd: F.C. Sevilla - Ossasuna Pamploma in Estadio karakter doorgelopen naar het Olympisch stadion. Door de 
Ramon Sanchez Pizjuan; vooral bekend vanwege de halve tunnel naar binnen, nog een rondje op de baan en uiteindelijk 
finale op W.K. 1982 Frankrijk - West-Duitsland met de botsing gefinisht in 4.04.14. 
tussen Battiston en Samen met 
Schumacher en de Raymond en Arjan 
finale van de Europa de after-party (met 
cup I in 1986 waarin gratis drank!) 
de Roemeense bezocht. Hier werd 
doelman Duckadam tevens een aantal 
4 strafschoppen mooie prijzen 
stopte. verloot (o.a. een 
Voor € 20 zat ik reis naar de 
helemaal bovenin marathon van 
op de lange zijde. Madrid), waarbij het 
De eerste helft wel verplicht was 
speelde Sevilla, dat de laatste 7 wedstrijden niet gewonnen om persoonlijk aanwezig te zijn. Het gevolg was dezelfde 
had, erg goed. Ze kwamen dan ook dik verdiend op 1-0. toestanden als bij de Zwinstedenloop in Sluis: Er moest 7 keer 
Als ik in het buitenland naar een voetbalwedstrijd ga kijken, opnieuw worden getrokken voordat de winnaar eindelijk 
wint de thuisploeg nooit. Sevilla deed erg z'n best om die aanwezig was. 's Avonds volgde nog het traditionele diner bij 
traditie in stand te houden, want na de 1-0 zakten ze helemaal Restaurante los dos arcos dorados.
weg. De tweede helft kreeg Ossasuna de beste kansen en het 
was aan attent optreden van de doelman te danken dat er Maandag was er eindelijk om de stad te bezoeken. De 
geen tegendoelpunt viel. Vlak voor tijd werd het uit een marathon liep vooral rondom de stad, nu dus het centrum 
counter 2-0, zodat het grootste deel van het publiek tevreden verkennen. Samen met Raymond en Arjen heb ik eerst een 
naar huis ging. Het was ondertussen tegen middernacht, maar bezoek gebracht aan het Alcazar en daarna aan de kathedraal. 
ik had nog honger. Daarom even een pizzatentje ingedoken om Met name de kathedraal (na de st. Pieter in Rome en st. Pauls 
wat te eten. Uiteindelijk lag ik om 01:30 in bed. Cathedral in Londen de grootste katholieke kerk in Europa) 

vond ik erg indrukwekkend. Het beklimmen van de toren viel Zondag liep om 7:30 uur de wekker af. Na het ontbijt nam ik 
echter niet mee gezien de inspanning van de vorige dag. M'n de bus naar het Olympisch stadion om hier gelijk m'n rugtas in 
collega lopers namen 's avonds het vliegtuig richting Charleroi; te leveren. 5 minuten later ontdekte ik dat ik m'n trainingspak 
ik bleef nog een dagje langer. De dinsdag heb ik Plaza de nog aan had (Zenuwen? Nog niet helemaal wakker?) dus kon 
Espana bezocht (was dit jaar te zien in een aflevering van "Wie ik nog eens terug. Vlak voor de start zag ik opeens 2 bekenden: 
is de mol") en daarna ook nog de Torre del Oro. Woensdag Raymond Barkman en Arjan Bos, 2 lopers uit Rotterdam met 
vloog ik via Madrid terug naar Schiphol, waarna dit marathon wie ik al diverse marathontripjes heb ondernomen. Zonder het 
avontuur ook weer ten einde was. van elkaar te weten hadden we dus Sevilla uitgekozen. Om 
De komende maanden doe ik het even iets rustiger aan, in 09:30 viel het startschot. Meestal duurt het enkele kilometer 
oktober staat de volgende trip op het programma.voordat ik een lekker tempo vind, maar voor de verandering 

door: Steven van de Veire



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

Nieuwstraat 68, Oostburg
Tel.  0117 - 453453  *  Fax. 0117 - 453191
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Kijk ook op www.verdegem.nl en vind talloze nieuwe meubelen en trends !

NIEUW

ü  ü  ü  voor bijles : 
Teksten, feestgidsen, Ik werk met al uw Rekenen en 
boekjes, folders, e.d.  getallen en reken- economische vakken. 
( mogelijk inclusief opdrachten. Individueel of in kleine 
drukwerk )  groepen.

voor uw woorden : voor uw getallen :

voor woord & getal

v.o.f. van de Veire - Huigh      Kvk-nr.:  54280796      

Ronald van de Veire                                     
Uranus 7 
4501 GT  OOSTBURG

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

Tel:       
GSM:   
E-mail: 
Internet:

Op zoek naar een origineel kado? 
Vraag info over een fotoboekje op maat
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In de gaten gelopen.3In de gaten gelopen.3

het bos en de kortere loopjes vond ik ook niks.
Door nu wat meer variatie in de trainingen op 
donderdagavond ( en soms ook de Zondag ) bouw 
je meer conditie op en dat is alleen maar goed 

aarom; De leden van de groep van Sjaak en W voor je motivatie. 
Patrick lopen nog teveel "in de schaduw“. We laten 

aar geniet ik van; lekker buiten zijn, met de ze in de gaten lopen via allerlei  WWWWW-tjes. Wkinderen, op vakantie, lekker eten, leuke Neeltje beet het spits af. Nu alweer deel 3, met ......
film, mooi boek, fietsen, hardlopen, strand, terrasje, 

ie ben ik; Ik ben Diana Valk, 43 jaar, wijntje....Wgetrouwd met John.
at boeit mij in het leven; Familie, onze Ik ben geboren in Oostburg en opgegroeid in Wkinderen en gewoon zo veel mogelijk uit het Aardenburg. Eerst samengewoond in Oostburg, dan 

leven halen. een huis gekocht in Aardenburg, daarna getrouwd 
en uiteindelijk weer terug naar Oostburg 5 jaar 

at zijn mijn ambities; Ik zou graag nog eens 
geleden. We hebben samen 2 kinderen: Floris en Ween halve marathon lopen, maar om nu een 
Max ( 13 en 11 jaar )

datum te prikken en daarvoor ook daadwerkelijk te 
gaan trainen, is me tot nu toe nog niet gelukt.

at doe ik; Na Whet afronden elke goede ideeën heb ik voor deze 
van mijn school heb ik Wlopersgroep; Ik denk dat deze groep heel 
17 jaar op een bank in goed op weg is. Ik vind het een gezellige gevarieerde 
Sluis gewerkt. groep, er zitten mensen in van allerlei pluimage.
Momenteel werk in Elke week weer een andere samenstelling, met veel 
samen met John in interesse voor elkaar.
onze Eetwinkel, die Elke week ga ik met veel plezier naar de training.

we 5 jaar geleden begonnen zijn.Van 1 persoons 
k heb zelf nog een W toegevoegd:...Weer aan de gerechten tot complete buffetten....alles wat met Ilate kant...... Enkele maanden geleden belde Mia gezond en lekker eten te maken heeft, maken wij 

me op om te vragen of ik een stukje wilde schrijven met veel plezier klaar.
voor het verhaal met de W's.Ik wilde dat graag doen 

aarom de beginnersgroep; en had daar nog alle tijd voor .............tot gisteren     WOngeveer 8 jaar geleden ben ik ( 1 dag na onze vakantie ) 
gestart met hardlopen. er een mailtje van Neeltje 
Zomaar in de polder, steeds weer een kwam, dat de deadline 
stukje verder en harder. Toch val je vandaag is. Toch weer 
steeds weer in herhaling en doe je haasten (wat wel mijn 
alleen de afstanden die je graag loopt. eigen schuld is).
Dus ging ik zelden naar het strand of 

ie volgt? W
Veronique 
Verhulst 
gaat met ons op 
pad.....

Verhaaltje met  de  W's.



Wij zijn verhuisd naar Raadhuisplein 12 
en gaan verder onder de naam SPORTIEVO

 



Hoe ik voor mij onverwachts 
aan een "lintje" kwam! Nee toch niet, een 

wat kleinere kring 
Addie kwam de avond te voren, dat doet ze bijna en nog een 
nooit, want ze had nachtdienst en kon daardoor kleinere kring waar 
niet bij mij blijven slapen. Ze liep wat op te ruimen, ik niemand van 
ook m'n "goeie goed" en was weer weg. kende. De zaal nog 
Ik mocht om 8 uur 's ochtend in Terneuzen zijn om eens goed rond 
op m'n kleindochter Evi te passen. gekeken en daar 
Evi, was in geen velden of wegen te bekennen. Mijn stond warempel 
zoon Floris zei: "pas dit is!" de kleren die Addie de een lessenaar met 
vorige avond opgeruimd had! Ik vroeg of Floris ging microfoon en alles 
trouwen, want een vriendin en een dochtertje wat er bij hoort.
heeft hij al. Floris reed richting Biervliet, was daar Langzaam begon 
wat te doen! Hij sloeg af bij Hoek. Was er misschien er iets tot me door 
iets te doen in de Lovenpolder, de polder waar ik te dringen. Maar ik 
geboren ben! duwde dat tegelijk 
Hij reed naar het dorpshuis, ik stapte uit en botste weer weg, want 
tegen twee schilders op die ik vroeger bezocht als voor een "lintje" zo vermoedde ik, moet je 
vertegenwoordiger. Was er een schilders minstens 100 jaar hetzelfde vrijwilligers werk doen!
symposium waar ik bij hoorde te zijn…., het bleek Maar het was waar en later dacht ik, wanneer ik 
puur toeval. Ik had er eigenlijk geen erg in dat Evi alle uren vanuit de bedstee bij elkaar optel zou ik 
ook op de parking liep en ook Siphiwe m'n dan aan 100 jaar komen? Dat zal dus wel waar zijn!
kleinzoon met zijn moeder en vader.
Ineens stond ik in de grote zaal van het dorpshuis, Groeten vanuit de bedstee 
allemaal bekenden!! te 3wegen, Jan

Hallo allemaal,
 niet, wel fris maar met 
Mij is gevraagd een sfeerverslagje te maken van de af en toe de zon er 
marathon Zeeuws-Vlaanderen. Aangezien ik alleen in tussen door. O ja de 
Terneuzen heb gelopen, kan ik geen oordeel geven over fanfare op de hoek 
de rest van de route. Zelf liep ik de 10 km en dat ging voor de finish, was nog 
niet slecht, 2de in 38:42. Maar het jammere is dat onze aan het opstellen toen 
Belgische hardlopers het massaal lieten afweten, na nu Sjaak er aan kwam, ze 
blijkt een wedstrijd op vrijdag, [waar fam van Nevel liep] moesten toen nog vlug 
en op zondag Dwars door Brugge. Dat is dus improviseren.
waarschijnlijk de reden dat er wat minder lopers als Ik heb nog even 
anders op de afwachtingslopen waren. Na aankomst van gewacht voor de eerste 
mijn wedstrijd werd al snel duidelijk dat het aan kop van 10 lopers en ben toen 
de marathon extreem spannend was. Wat iedereen nu  naar huis gegaan [die 
weet een prachtige overwinning van onze Sjaak Het is koeien he], dus het 
dus jammer dat de sfeer in Terneuzen niet, je van het verdere verloop van bij de 
was, hooguit wat vrienden en bekenden. Bij de finish finish heb ik niet meer 
stond 1 rij dik met her en der gaten in de rij. Het is meegemaakt
natuurlijk jammer voor de perfecte organisatie, dat er . 

niet meer publiek was.Aan het weer lag het toch ook sportieve groet, Peter Slits

ZVL MarathonZVL Marathon

dhr. J. de Jonge uit Biervliet

wa h s o
af c ting l op
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Brouwerijstraat 45 - 47
4501 CN  OOSTBURG

0117 - 45 33 08
Zondags geopend van 2-6 uur. Maandags gesloten
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Het was ergens in wintertijd dat Marjan Lucieer me 
vroeg om de marathon eens een keertje mee te lopen.
Wat?! De marathon? Je weet toch wel welke afstand dat 
is ? Ja, zei ze enigszins geruststellend. Dat is ruim 42 km.
Om te vervolgen met: Je hoeft het niet alleen te doen 
hoor!! We willen de afstand namelijk lopen in 
estafettevorm.Ieder ongeveer een kilometer of 11. 
En je metgezellen zijn: Christianne Vermorken, Marco 
Minderhoud, Marjan Lucieer en jijzelf dus. 
----- K'zal er eens over denken was mijn antwoord. -------
Niets te denken, gewoon trainen was de boodschap !!

marathonloper aan zijn parcours mogen beginnen.
De coach had na rijp beraad besloten om mij maar als 
eerste van onze groep te laten starten. Want in de dichte  
bossen rond  Clinge, het eerste gedeelte van het  En we stellen hierbij ook nog een heuse coach aan in de 
parcours, vond hij het wat gevaarlijk voor de dames en persoon van Ronny Vermorken. En die houdt echt niet 
hij hield de andere mannelijke deelnemer , Marco van flauwekul. Dus k'was gewaarschuwd.
Minderhoud, het liefst achter de hand voor de laatste Zo gezegd zo gedaan. Een Nieuwvliets team met de 
12 km van de marathon.naam " Team SintePier " ging op zaterdag 12 mei ( weer ) 
Nu wil het toeval, en dat moet toch maar even vermeld meedoen met de Logus de Hoop marathon ZVL.   
worden, dat onze coach verstek moest laten gaan, Alweer de vierde editie van deze ondertussen bekende 
uitgerekend op de dag van de marathon.  marathon. Op dinsdagavond 1 mei 2012  hadden we  in 
Want hij was op zaterdag 12 mei, naar het buitenland  huize Vermorken een tactische bespreking met de groep  
uitgeweken. Of de spanningen misschien wat te hoog onder leiding van coach Vermorken.
opgelopen waren?? We zijn er nog niet helemaal achter.   Na een paar uur wisten we allen precies waar we aan toe 
Maar goed ook op afstand werd de kracht en morele waren want de coach concludeerde: 
steun van de coach door de leden van de groep toch ik adviseer een ieder zo hard mogelijk te 
sterk aangevoeld.

lopen teneinde de concurrentie op Verder waren de weersomstandigheden op de bewuste 
achterstand te krijgen. zaterdag ideaal voor de lopers. Zo rond de 12 tot 14 

graden, niet teveel zon en gedurende het grootste deel 
Met deze duidelijke boodschap togen we op Zaterdag van de dag niet al te veel wind.
12 mei naar Hulst. Wel met de auto hoor. En een schitterend parcours.  
En rond de klok van 11.20 uur zou de eerste estafette Over schelpenpaadjes, dijken, bossen en 

zelfs nog door weiland. Het was starten 
op de markt van Hulst vervolgens via de 
Hulsterse stadswallen, richting Clingse en 
Steense bossen en via de Staat Spaanse 
linies rond Axel, richting Westerschelde - 
boulevard te Terneuzen. Om aldaar te 
eindigen op de markt.
Het team Sinte Pier behaalde de 58e 
plaats  van de 112 deelnemende teams.
Onze eind tijd was 3uur 50 minuten en 
50 seconden. 

Maar..... Wist U dat ...

ZVL MarathonZVL Marathono p
estafettel o

team SintePier
vol verwachting kloppen de harten

vol belangstelling en teamgevoel ...



Stoffen,
borduurartikelen, fournituren.

Verkoop en reparatie van
naaimachines 

van Leeuwenstein en Juki.

HAAK + BREIGARENS
3D-ARTIKELEN
en toebehoren

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag:

9.30 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur.

Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur.
Gesloten: gehele maandag en donderdagochtend

Brouwerijstraat 59  *  4501 CN  OOSTBURG
Tel. 0117-440100 of 06-40851636

Hotel-Restaurant

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

Sfeer en goede smaak

Markt 1

4501 CJ Oostburg

T. 0117 - 452728

www.eenhoornoostburg.nl



e
Dinsdag  3 juli 1  RABOBANK ZOMERLOOP
RETRANCHEMENT
     Starttijd:19:50 uur, jeugd om 19:30 en 19:40 uur
     Afstanden:3,6 - 7,2 en 10,8 km
     Jeugdafstanden:750 m (t/m 8 jr) en 1500 m (t/m 12 jr)
     Inschrijving:Dorpshuis d’ Ouwe Schole, Retranchement
     Info:Jaap Fremouw, tel. 06-13462073
    

eDinsdag 10 juli 2  RABOBANK ZOMERLOOP 
GROEDE
     Starttijd:19:50 uur, jeugd om 19:30 en 19:40 uur
     Afstanden:3,3 - 6,6 en 9,9 km
     Jeugdafstanden:750 m (t/m 8 jr) en 1500 m (t/m 12 jr)
     Inschrijving:Kantine VV Groede de Traverse Groede
     info: Jules van Mulken tel. 0117-371500
          

eDinsdag 17 juli 3  RABOBANK ZOMERLOOP
NIEUWVLIET
     Starttijd:19:50 uur, jeugd om 19:30 en 19:40 uur
     Afstanden:4,6 en 8,4 km
     Jeugdafstanden:750 m (t/m 8 jr) en 1500 m (t/m 12 jr)
     Inschrijving:Dorpshuis, Dorpsstraat Nieuwvliet Dorp
     info:  Bram de Hullu, tel. 0117-371764
    

e
Dinsdag 24 juli 4  RABOBANK ZOMERLOOP
ZUIDZANDE 
     Starttijd:19:50 uur, jeugd om 19:30 uur
     Afstanden:3,7 - 6,4 en 10 km
     Jeugdafstanden:630 m  en 1260 m 
     Inschrijving:Dorpshuis, Zegveldstraat Zuidzande
     info: Theo Rabout, tel. 0117-450204
          

(t/m 8 jr) (t/m 12 jr)

 Programma RABO-Zomerlopen
eDinsdag 31 juli 5  RABOBANK ZOMERLOOP

CADZAND-BAD
     Starttijd:19:50 uur, jeugd om 19:30 uur
     Afstanden:3,25 - 6,4 en 9,6 km
     Jeugdafstanden:750 m (t/m 8 jr) en 1500 m (t/m 12 jr)
     Inschrijving:Strandpaviljoen "De Zeemeeuw",Cadzand-Bad
     Info:    Eddy Musson, tel. 06-36108417
 

  

Zondag 16 sept. DWARS DOOR DE ZWINGEUL
RETRANCHEMENT
     Starttijd:10:30 uur, jeugd om 10:15 uur
     Afstanden:7,5 km
     Jeugdafstanden:1000 m
     Inschrijving:Strandpaviljoen "De Zeemeeuw”,Retranchement
     Info:J. van de Linde, tel. 0117-453757

Voor bovengenoemde lopen geldt:

Organisatie:AV de Wielingen
Internet / e-mail:www.avdewielingen.nl
 
Jeugdafstanden € 1,00, Overige afstanden € 3,00 
Kom op tijd i.v.m. de drukte bij het inschrijven.  
 

foto: Peter Nicolai&
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gebeurtenissen die dag houden we verder maar Wist U.... dat Christianne Vermorcken en Bram 
binnen de groep.

de Hullu, naast dat ze op donderdag avond reeds Tot slot kunnen we concluderen, dat we terug kunnen 
samen  gaan trainen, nu ook al precies dezelfde kijken op een prachtig en geslaagd evenement.
trainingstassen  schijnen te hebben??   

Bram de Hullu , NieuwvlietDat schijnt nogal wat hilariteit gegeven te geven, zo nu 
en dan.

  Wist U....dat Marco Minderhoud op de    
wisselplaats voor de estafette nabij Schapenbout bijna 
te laat kwam om zijn voorgangster in de estafette af te 
lossen. 

Wist U....Marjan Lucieer met de trainingsbroek 
   

van Marco over de finish kwam. Met in deze 
 

trainingsbroek nog de portemonnee  van Marco. 

Wist U....De zelfde Marjan wat kwaad op zich 

zelf was omdat ze  vond dat ze over haar eigen stukje 
gelopen afstand nogal  langzaam had gelopen.
Haar humeur plotsklaps verbeterde na het vernemen 
dat haar afgelegde afstand  toch iets groter was, dan 
in het programma boekje stond vermeld.     

Wist U....We bloemen kregen na afkomst van de 

vrouw van Marco. Bedankt nog Magda !  
En zo kunnen  we nog wel even doorgaan.
De rest van hele en halve waarheden en 

foto rancoi  B bijn
: F

s a

to
it 

e

fo : Gerr Bruinoog

Z    merlopenZ    merlopen

20122012

Vol van emoties maar ook voldaan..
Foto: Magda Minderhoud

team SintePier



door de speakers schallen en er is een gezellige drukte Zoals ik de dag heb beleefd…
op de markt in Hulst. We hebben nog tijd genoeg om 

    voor te bereiden. Mijn teamgenoten zijn intussen op de 
hoogte van mijn rugproblemen afgelopen week en ‘s Morgens om zes uur wakker…. Nee, nog te vroeg. 
informeren om de haverklap hoe het gaat. Zelf ben ik Om 9.15u pas afgesproken in Zuidzande bij Frederique 
er niet helemaal gerust op, echter na wat inlopen, en Jacqueline. Wel even kijken wat voor weer het is. 
voorzichtig rekken en strekken, besluit ik straks rustig Strak blauw, wauw dat belooft wat. Na nog tig keer 
te beginnen.Na om 11.00u Sjaak en Eliza uitgezwaaid te omdraaien en denkend aan Erben Wennemars die ik 
hebben bij de start van hun marathon en alle ooit eens heb horen zeggen dat hij zijn 10 km 
conculega estafettelopende Wielingers succes te (schaatsend dan wel ) "slag na slag" in zijn hoofd 
hebben gewenst start ik om 11.20u vanaf de Markt in voorbereidt, toch maar opgestaan. Ten eerste ben ik 
Hulst. In de straten van Hulst is het wat opletten met niet bekend met het traject dat ik moet lopen en de 
afwateringsgootjes, gelukkig gaan we snel de wallen vergelijking met Wennemars gaat toch ook wat scheef.
op. Het gaat lekker, licht spettertje en geen last van Gelukkig voelt mijn rug goed. 
wind. Al snel hoor ik een bekende, licht verende Donderdags nog bij de fysio langs geweest. Na beloofd 

te hebben niet meer te gaan behangen voor zaterdag 
kreeg ik wat elektrische lading toegediend wat 
wonderen verrichtte. Om 9.15 dus in Zuidzande. 
Frederique staat al buiten en Jacqueline ziet zoals 
gewoonlijk alles en komt er meteen aan gesprint.

In Waterlandkerkje staan Patrick en Sandra ons op te 
wachten zodat we gezamenlijk naar Hulst rijden. 
Goed voor de teamgeest dachten we zo. De laatste 
ontwikkelingen in de competitie met voornamelijk het 
herenteam van de Wielingen worden uitgebreid 
doorgenomen. “Maak jullie borsten maar nat, doen wij 
ook" werd op het laatst toch maar vervangen door 
"Fasten your seatbelts". We willen straks niet het 
verwijt krijgen dat we via afleidingsmanoeuvres 
gewonnen hebben..Sandra was intussen op de hoogte 
waar de drankposten zouden staan. Ik ga het eerste 
stuk lopen, dit zou ongeveer 11 km zijn en op 6 en 11 
km staan er drankposten zag ik in het boekje. 
Misschien heb ik door de opkomende zenuwen niet 
goed naar de route gekeken die toch duidelijk 
afgebeeld stond.Helaas, dit heb ik moeten bezuren.
In Hulst aangekomen blijken nog steeds een prima 
temperatuur en weersomstandigheden.

Het vertrouwde geluid van 
Theo horen we al 

ZVL MarathonZVL Marathon t el op
es afett o

coach:  
Patrick van Quekelberghe
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door de ogen van Annemieke Rijnberg  



ploftred achter me. Ik word voorbij gestoken door heel 
wat lopers maar die licht verende ploftred blijft achter 
me. Toch maar eens kijken… ja hoor, het is 'm: Jules. 
Gezellig, denk ik dan. Vast niet de goede 
wedstrijdmentaliteit maar tja daarvoor relativeer ik 
teveel vrees ik. De wallen aflopend zien we Bram de 
Hullu onderaan de wallen reeds de andere kant 
uitgaan. Greetje, hij is niet gevoelig voor vrouwen die 
naar hem fluiten kan ik je verzekeren! Er volgt een 
drassig parcours door het weiland, gevolgd door wat 
bossen. Al snel moeten we verschillende wegen over. 
Ik verbaas me toch altijd weer over al die vrijwilligers 
en inzet van politie die voor zo'n evenement nodig zijn. 
Zo mogelijk groet ik deze mensen als blijk van een hele drukte en er is flink wat extra georganiseerd 
waardering. De 6 km drank post nadert. Jules loopt nog om het gezellig aan te kleden. Door de speakers horen 
steeds bij me. Hij is nogal kort van stof in zijn we schallen dat Sjaak in Terneuzen als eerste aankomt!! 
antwoorden… spaart zich zeker… het is een diesel… Wauw, ongelooflijk wat een prestatie! Frederique is 
Hij zegt dat ie ouder wordt.. ja .. iedereen toch! intussen wat aan het warm lopen. Sandra, Patrick en ik 
Op 8 km attendeer ik hem erop dat als ze als team tijd staan op de uitkijk voor Jacqueline. Haar moeder en 
willen pakken hij dit nu moet doen. Het zit er niet in broer Bram fietsen vlak in de buurt en doen haar 
zegt ie. Ik loop eigenlijk echt wel lekker en we halen vlammen! Geweldig. Het wisselen gaat ook deze keer 
toch af en toe wat mensen in die vervolgens niet mee prima. Frederique vliegt weg voor het langste en 
kunnen. Dan het bordje 10 km; ik haal het rode zwaarste stuk van de estafette. 
estafette koord al van mijn pols af om het snel aan We hadden van te voren afgesproken dat we de laatste 
Sandra te kunnen overgeven. Nog even aanzetten… kilometer samen zouden lopen. Leek ons leuk om 
door een dorp en vervolgens de drankpost… Dit was samen over de finish te komen. In Terneuzen stond er 
11 km maar blijkt geen wisselpunt. Enig ongeloof en een fel windje van zee, we besloten om niet op de dijk 
een steek in mijn zij. Ineens gaat het absoluut niet te staan wachten. Dus die laatste km werd wat 
meer, ik realiseer me dat lopen ook tussen de oren zit ingekort… Patrick kon het niet houden en ging toch op 
en probeer me erover heen te zetten. Jules begint de dijk staan kijken en Frederique tegemoet lopen.
ineens veel te praten en sleept me door de laatste Het laatste stuk samen en nog een team passerend 
halve kilometer heen. Sandra en Tonnie vervolgen onze onder aanvoering van Frederique vlogen we over de 
tocht. Wat is hardlopen toch een vreemd iets. rode loper naar de finish. De speaker bleek ons allen te 
Al snel gaan we naar de auto. Jacqueline gooit een vest kennen en liet een overvolle markt in Terneuzen 
om me heen in verband met afkoelen en kou. Ik zou het luidkeels weten dat het damesteam van de Wielingen 
intussen toch moeten weten, zegt ze moederlijk. 

een dreamteam blijkt te zijn. 
Frederique wuift me alle lof toe. Dit is voor mij nou 

Nou ja.. onder aanvoering van dan….  dacht ik zo. toch het geweldige extra aan estafette lopen, de 
Maar goed, het is een geweldige ervaring om zo hand warmte waarmee ik me omringd voel. Patrick heeft de 
in hand met elkaar over de finish te komen.feiten op een rij die ik toch wel graag wil weten. 
Even later konden we nog Eliza toejuichen die Dat 10 km bordje stond vast niet goed zeg ik 
gehuldigd werd voor haar prestatie op de marathon. verschillende malen tot Patrick diplomatiek antwoordt 
Wat een grootse Wielinger-trotse dag werd deze dat het niet altijd makkelijk meten is in een bos… 
zonovergoten Achteraf zag ik dat ik gewoon beter de route had 
12e mei. moeten bestuderen…
Eén die mij Op de eerste verkorting in Koewacht is het wisselpunt 
lang zal tussen Sandra en Jacqueline. Nog 3 supporters uit 
bijblijven.Zuidzande komen ons aanmoedigen. Ik klim op een dijk 

om uit te kijken naar Sandra en te kunnen seinen naar 
Jacqueline. Wachten duurt altijd lang. Als ze maar niet 
gevallen is… als ze maar blijft doorlopen… als ze…. 
Gelukkig! In de verte zie ik iets in het wit wat op 
Sandra's stijl lijkt. Het komt goed.
Jacqueline is snel weg en heeft een wat korter stuk dus 
we moeten haast maken naar Schapenbout. Het is daar 
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Jacqueline doet nu het zware werk ...

Wielingen DreamTeam liet de anderen de rug zien...



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.

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



Elders in het clubblad kunt u de verhalen lezen van 2 Block uit Oostburg op de 1500 meter. Nog geen 750 
jeugdige deelnemers aan de natuurlopen, Teun en Iza meter en geen 2500 meter. Bij de senioren: Marlies 
van Damme. Allebei eindwinnaar van het van de Voorde en Luc de Jaeger op de 5000 meter en 
winterseizoen 2011-2012. Piet Hubregtse (masters), Ingrid Verheye en Ron 
Ondertussen kennen de natuurlopen al een mooie Goossen op de 10.000 meter. De gebroeders van 
geschiedenis. De allereerste was, uiteraard, bij 't Zwin, Nevel waren toen ook al van de partij, Ignace van 
4 november 1990. Deze winter stond bol van de Nevel won ook nog enkele natuurlopen!
werkzaamheden aldaar en het was grotendeels los Al die jaren is de organisatie verzorgd door Greetje de 
zand wat de klok sloeg. Legendarisch is de helling Hullu. Zij zorgde ervoor dat er steeds weer genoeg 
waar Fred en Sonja bovenaan stonden, in de sneeuw mensen waren voor de inschrijving en de jury. En dat 
en de kou, als jury. Van de kleine 100 natuurlopen, die de Wielingenkist in orde was.
er geweest zijn, hebben deze dame en heer er maar Als je niet weet wat dat betekent, 
enkele gemist. Een uitslag van de eerste loop heb ik moet je het maar eens vragen aan 
niet. Ik weet ook niet of er toen een gemaakt is. Als Greetje of Bram.
iemand er een heeft, zou ik graag een kopie hebben. Greetje, heel veel bedankt voor al het 
32 deelnemers waren er, niet slecht voor een open werk wat je gedaan hebt. 
training. De natuurlopen waren oorspronkelijk Ondertussen is Greetje gestopt, ook 
bedoeld ter afwisseling van de training. uitgezwaaid door Eddy bij de laatste natuurloop en 
 Pas na enkele jaren werd er een klassement over de 4 nog steeds wordt er gezocht naar iemand die de 
lopen opgemaakt. organisatie op zich neemt. Voor 2012-2013 gaat alles 
Als eerste winnaar op de 1500 meter in Cadzand, door, maar daarna?? Ook natuurlijk. DRV en De 
1991, heb ik opstaan Steven van de Veire, nu een van Zeemeeuw gaan ook gewoon door.
onze jongere senioren. De 750 meter werd pas later 

Is opgetekend door iemand die wat pijlen zet, ingevoerd.
zodat iedereen dezelfde route loopt.Het eerste eindklassement wat ik gevonden heb 

dateert van 1993-1994. Al die jaren is de stand Ps. Zie voor verdere uitslagen en
bijgehouden door Jan Lucieer, net als Fred en Sonja  eindklassement de
ook zo'n beetje vastgeplakt aan de caravan.  website.
Winnaars: Liesbeth Breepoel uit Hulst  en Joran de 

NatuurlopenNatuurlopen

dank je wel
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Therapeuten :
Rink de Houck
Jeannine Jansen

Ledelplein 2
4501 BM 

 OOSTBURG
0117 - 454000

  - fysiotherapie 
    - sporttherapie
       - manuele lymfedrainage
          - bekkenbodemreëducatie
            - osteopathie
               - medische fitness

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: De specialisatie van onze winkel is:
Massief houten en gefineerde meubels Inkoop en Verkoop van
Houtsnijwerk en beelden Chinese / Japanse / Europese meubels,
French Polish (politoeren) porselein, sculpturen (van hout, brons en aardewerk), 
Marqueterie (inlegwerk) schilderijen, volkskunst en kunstvoorwerpen
Vergulden (met bladgoud) Tevens alle decoratieve kunst.
Wij taxeren b.v. brand / water / transportschade
aan Uw meubels
Tevens maken wij speciale opdrachten in hout.

K . Jungschläger Antiquiteiten

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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Op uitnodiging van Neeltje gaan we tijdens een gedrapeerd ligt. Deze boom is lekker warm 
bezoek aan Terneuzen, de lunch gebruiken in ingepakt met meters zelfgebreide dassen, die 
lunchroom "De Rode Beuk". Je kunt de zullen er wel af mogen als de vorstkans over is en 
lunchroom langs twee kanten bereiken. de boom in het zonnetje kan staan.
De makkelijkste manier is vanaf de markt van Vanaf het begin van de Noordstraat kunt u 
Terneuzen. Als je midden op de markt staat met "De Rode Beuk" ook vinden, via het Tuinpad. 
de rug naar restaurant "Het Gerecht", vind je "De Dit is een erg leuke route, die u langs het oudste 
Rode Beuk" in de Kersstraat, richting de deel van Terneuzen leidt, erg verrassend.
Noordstraat op nummer 11. Hier is een leuk 
winkeltje waar je allerlei leuke cadeautjes kunt 
kopen, die in het atelier door mensen met een 
verstandelijke handicap zijn gemaakt.
Nou en achter dit winkeltje bevindt zich de 
lunchroom "De Rode Beuk". Binnen kom je in een 
smalle gebogen ruimte met aan een zijde glazen 
schuifpuien, die  's zomers natuurlijk allemaal 
open staan, waardoor je zo het terras op kunt 
lopen. 
De inrichting is met vrolijke groen/blauwe kleuren 
en ruwhouten tafels. Buiten op het terras staat 
een grote rode beuk, waarom heen de lunchroom 

Een Enthousiaste Rode BeukEen Enthousiaste Rode Beuk





Wij gingen langs het Tuinpad, de andere manier 
om er te komen, is iets lastiger te vinden. 
Een beetje rechts en links en ineens ben je er… 
Toevallig loopt er net iemand met een rode 
schort, die meteen vraagt of we iets willen eten, 
want dan kunnen we met hem mee! Ja, dat willen 
wij wel, zoveel enthousiasme, daar krijgen we 
meteen honger van. Er zijn twee ingangen, maar 
we mogen met hem mee en bij binnenkomst zien 
we meteen Neeltje in de keuken staan. 
Neeltje komt naar ons toe en complimenteert 
haar collega dat hij zo gastvrij is geweest om deze 
mensen mee te nemen. Deze mensen zijn 
vrienden van haar en dat is wel erg leuk en 
toevallig… We krijgen een tafeltje bij het raam 
toegewezen en iemand anders, die de taak heeft 
om de bestellingen op te nemen komt aan onze 
tafel. Daarna komt de één met de placemats, de 
ander met het bestek. Neeltje had ons van 
tevoren gezegd ruim de tijd te nemen, omdat het 
niet altijd even vlug gaat, maar we kregen al snel 
een lekkere kop mosterdsoep met stokbrood. 
Waarna we nog een bagel tonijn en een bagel 
mozzarella met tomaat hebben besteld. 
Perfect eten voor een erg schappelijke prijs.
We hebben er van genoten, hoe deze mensen, 
allemaal met een verstandelijke handicap en 
eigen gebruiksaanwijzing met zoveel 
enthousiasme ons bedienden. Zij worden 
aangestuurd door een vrijwilliger en een 
beroepskracht, die ogen voor en achter hadden 
en de situatie feilloos aanvoelden.
Het bezoek aan lunchroom "De Rode Beuk", 
Kersstraat 11, in Terneuzen, 'smaakte' naar nog 

een keer.                   Sonja Huigh
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Een Enthousiaste Een Enthousiaste 



verzekeringen

               hypotheken

                              pensioenadvies

                                           financieringen

Voorstraat 16,               4503 BJ Groede
Leeuwenlaan 38,          4532 AG Terneuzen
Fax. 0165-303153         Tel.: 0165-309100

Univé "Het Zuiden" U.A.

Brouwerijstraat 9 - 4501 CM Oostburg - tel +31 (0) 117 - 45 48 61 - www.bruidshuisellen.nl
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interview aan de Nieuwvlietse keukentafel 
                                            door Greetje

Kle s p n..t ko pe ..s n.Klet koppe ...

gaan wandelen. Aan de Vooraf: aan sport vond ze niets
basisschool denkt ze met Ze zag het levenslicht in het buurtschap 
veel plezier terug. Leuke "Nummer Een " nabij Breskens. 
leerkrachten en Groeide daar op samen met haar ouders 
leuke vriendinnetjes en 3 jaar oudere broer Kevin.
o.a. Sarah en Ze ging naar de Christelijke Basisschool 
Marieke.Op de Bres in "Bresjes"; deze school werd, 

na een fusie met de Rooms-katholieke 
basisschool De Schelphoek, na een 
tijdje De Golfbreker. Rekenen en taal 
waren haar lievelingsvakken én aan 
gymnastiek vond ze niets. Wel zat ze in 
haar vrije tijd even op ballet, op 
Streetdance en bij de zwemclub 
Scheldestroom. 
Thuis hadden ze vier poezen: 
Laura & Sjoerd, Sjoerd II & Pim. 
Leuke dieren volgens Anouk. 
Ze hebben ook een groot 
voordeel, je hoeft er niet mee te 

In gesprek met

Vandaag 18 april zit er een 
mooie jonge dame van 
18 jaar aan de ronde tafel
in onze keuken.
Ze heeft bij haar geboorte de 
stoere naam ANOUK mee 
gekregen. 
Waarom juist die naam?
Nou gewoon, omdat haar 
ouders het leuk vonden. 
Niets, geen vernoemingen 
naar wie dan ook.

 

van Weijnsbergen

Begin van de carrière

Sjoerd II

Jaydee

Pim en Sjoerd II

Terry

Sjoerd en Laura

Anouk



Markt 18

4501 CK  OOSTBURG

tel: 0117 - 452514

Noorddijk 3
4506 JE Cadzand
tel: 0117-391854 

Elke dag geopend vanaf 9:00 uur

De Sporthal van Cadzand - Meer dan sport!
 

www.desporthal.com

Binnen en buitensporten 
Klim en klautermiddagen voor de kids
Cultuur
Muziek 
Gezellige bar

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 
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basisschool de Golfbreker Breskens: leuke tijd

Vervolg op het ROC 
Terneuzen: meer plezier
Nu ze het diploma van het 
Zwincollege op zak heeft, vertrekt 
ze iedere dag met de bus van 7.00 
uur naar het ROC in Terneuzen. 
Daar doet ze bedrijfsadministratie niveau 4. Ze zit nu in 
het eerste jaar en gaat met veel plezier naar school. Ze 
mag haar huiswerk niet verwaarlozen en moet er goed 
bij zijn. Maar dat heeft ze er graag voor over. De 
opleiding duurt 3 jaar. Eind 2011 was er een eerste stage-
periode van 10 weken. Ze had een leuke en leerzame 
periode bij het WEA-kantoor in Oostburg. Haar droom is 

Schoolleven op het Zwin: om later bij zo’n kantoor de administratie van een aantal 
verpest door het pesten MKB-ondernemingen te kunnen doen.
Daarna ging ze richting het Zwincollege 
in Oostburg. Daar heeft ze 1 jaar VMBO 
basiskader gedaan. Doorgestroomd 
naar de theoretische leerweg en daar 

uiteindelijk ook na 5 jaar voor geslaagd. 
Op het Zwincollege was gymnastiek een verplicht vak en 
ook in die periode vond Anouk sporten nog steeds niet 
leuk. Gelukkig werden de verschillende sportdisciplines 
afgewisseld en de spelletjes konden haar wel bekoren. 
Over haar tijd op het Zwincollege heeft ze verschillende 
gevoelens. De hele periode dat ze er zat, werd ze in de 
klassen behoorlijk gepest. Dit heeft haar toch wel erg 
geraakt en ook nu is ze daar nog niet helemaal klaar 
mee. Gelukkig had ze in de pauze wel een groepje bij wie 
ze zich prettig en veilig kon voelen. Door 
de situatie op school had Anouk weinig 
sociale contacten. Ze was erg 
wantrouwend en sloot zich moeilijk aan 
bij anderen. In het laatste jaar ging ze in 
de mediatheek haar huiswerk maken of in 
de bibliotheek lezen om zo confrontaties met de pesters Inmiddels wonen Anouk, haar broer en haar moeder 
uit de weg te gaan. Het werd wel aangekaart bij de weer al 6 jaar in de Uranus in Oostburg en ziet hun leven 
leerkrachten en die probeerden er ook iets aan te doen, er heel anders uit. De vader van Anouk heeft een nieuwe 
maar het gehoopte resultaat is altijd uitgebleven. Ook nu vriendin. Anouk kan het goed met haar vinden en ze gaat 
blijft ze liever nog wat op de achtergrond. In de tijd dat met plezier in Nummer Een op bezoek.
ze van basisschool naar het voortgezet onderwijs ging, Moeder leerde ook een aardige man kennen en ook met 
besloten haar ouders om uit elkaar te gaan. Daar heeft ze hem kan Anouk goed door één deur. Dat is ook wel 
het ook erg moeilijk mee gehad. belangrijk want de kinderen van Weijnsbergen wonen 

Anouk en haar broer nog steeds bij hun moeder en haar nieuwe man. 
verhuisden met 
moeder mee naar Sport in beeld
Oostburg. Gelukkig Eenmaal in Oostburg , kocht moeder haar eerste 
bleef ze haar vader hardloopschoenen. Dat was natuurlijk de giller van de 
graag zien en gaat ze dag. Moeder die net zo sportief was als dochter Anouk 
er af en toe in het en nooit in beweging was te krijgen, ging hardlopen. 
weekend heen. Samen met nichtje Daphne ging moeder Sonja de 

loopuitdaging aan. Moeder werd in 2007 lid van 
AV de Wielingen. 
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Hierdoor ontmoette ze haar nieuwe man en kwam er nu en dan de zondag op het strand.
een hardloopvirus in huis, waarmee ook Anouk besmet Haar eerste loop was de Kerstloop 
raakte. Eigenlijk is dat ook weer niet zo vreemd als je van de Breskens Runners in 2010; 
weet dat moeder verliefd werd op Ronald, een telg uit één om nooit te vergeten met 
de beruchte hardloopfamilie van de Veire. sneeuw; koud en glad. Toch blijft ze 
Anouk wilde ook iets doen aan de conditie en daarbij meedoen aan de loopjes; de 
lekker buiten zijn. uitdaging en de drang naar verbetering.

Anouk prijst RSH aan met de zin: 
Running Starts Here LEKKER FIT BUITEN ZIJN 
Zij werd in 2011 lid nadat ze was begonnen via het MET Z’N ALLEN
bekende concept Running Starts Here onder de 
bezielende leiding van Sjaak Luteijn. Iets doen aan je Anouk vindt sporten leukconditie, lekker buiten EN gezellig met allerlei mensen. 
Contacten en gezellig roddelen.  
Van Sjaak leerde ze rustig te beginnen en op te bouwen. Meedoen aan wedstrijden
Ook adviseerde hij haar een rechtere houding: “loop Van de loopgroepjes is ze helaas de jongste. 
alsof je trots bent”. Uitbouwen vanaf 1 minuut, via 6-10 Leeftijdgenoten zouden welkom zijn. Gelukkig heeft ze 

bij trimloopjes wel eens contact met Bianca Luteijn en 
Demi Engelaar, als die mee doet. Met Demi heeft ze ook 
in de klas gezeten dus is het leuk om haar geregeld te 
blijven ontmoeten. Anouk loopt nu wedstrijden van 
5 km maar ze wil dit uit gaan breiden naar 10 km. 
Een hele prestatie voor een meisje dat niet van sporten 
hield. Ze loopt alle zomer- en natuurlopen van AV de 
Wielingen mee. Maar ze kijkt ook verder dan de 
provincie Zeeland. 
Zo liep ze op 8 april voor de tweede maal de 5 km in 
Rotterdam mee. Vorig jaar is ze met George, Pia, Marijke 
en Sonja&Ronald naar Rotterdam geweest. Dit jaar kon 

en tenslotte 30 minuten. ze mee met Etienne en Mia van de Veire. Ze vertrokken 
Samen gaat dat beter; elkaar motiveren en stimuleren. al heel vroeg uit Oostburg om tijdig in Rotterdam een 
Je gaat trainen, ook al heb je een verschrikkelijke parkeerplaats te bemachtigen. Verzameld werd bij 
moeilijke winter, want dat was die van 2010-2011. Steven ( nee hij verraste zijn familie helaas niet met een 
Maar je wilde niet gemist worden. lekker ontbijtje). Daarna in optocht naar de start. Steven 
In januari 2011 sloot de groep af met een Coopertest. liep de marathon en werd verzorgd door zijn ouders en 
Ieder kreeg een certificaat en er was een hapje en Anouk liep dus de 5 km. Zij had neef Paul als 
drankje: super gezellig. beschermheer aan haar zijde. De start van de marathon 

Daarna ging ze verder, ging aan haar voorbij. Ze liep haar eigen koers en werd 
dikwijls samen met Pia en door zeer veel supporters aangemoedigd. Een speciale 
George, en wil in afstand ervaring die ze niet graag mist. Na afloop kwamen ze 
verder en in tijd beter. weer samen en werd de dag afgesloten met een lekker 
Ze vindt het jammer dat etentje bij de ‘vaste’ 
veel van de RSH-groep die Italiaan, waarna 
sprong niet willen en/of ieder weer naar het 
kunnen maken. eigen huis vertrok. 
Op dinsdag traint ze nu bij De Zeeuws 
de groep van Patrick van Vlamingen rolden 
Quekelberghe. Dat is een erg laat maar zeer 
forse intervaltraining: voldaan hun 
leuk, prima om te bedden weer in.  
verbeteren maar ook Onlangs liep ze, ook 
zwaar. voor de tweede 

keer, de 5 km Dwars 
Op donderdag gaat ze door Brugge.
dikwijls nog bij Sjaak en zo 

wedstrijden dikwijls met Pia en George

‘Goedgemutst’ op pad met 
Mia en Neeltje in de sneeuw

Vol inzet Zomerloop
Nieuwvliet 2012
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school, haar werk, haar sport en Anouk vindt niet alleen sporten leuk
de paar trouwe vrienden die ze Andere hobby's van haar zijn: lezen, winkelen en reizen.
heeft. Ze heeft niets meer te Ze leest graag romans en waar gebeurde verhalen. Een 
melden. Het verhaal is rond. indrukwekkend boek vond ze "Vamp" van Caja Cazemier. 

Favoriete winkelplaatsen zijn Terneuzen, Brugge en Sluis. 
En ik, ik ben een beetje stil als ze weg Als haar portemonnee opengaat is het voor een boek of 
is. Haar verhaal spookt geregeld nog door mijn hoofd. een vest. Vesten vindt ze heerlijk om te dragen.
Ik wens Anouk heel veel goeds en mooie momenten in Wat het reizen betreft gaat ze graag naar Londen en ook 
haar leven en hoop dat ze mensen mag ontmoeten die Parijs vindt ze prachtig. Anouk beluistert allerlei soorten 
haar vertrouwen doen groeien.muziek en was zelfs al eens in de HMH in Amsterdam 

voor een concert van Jim. Ze zou graag nog wel eens een Anouk, voor mij ben je een kanjer. 
concert van Shakira willen meemaken. Dat veel van je wensen mogen uitkomen. 
Naast school wordt er ook nog gewerkt. Anouk heeft 
sinds februari 2009 op de vrijdag en zaterdag een 
baantje als vakkenvuller bij AH. Ze heeft het er prima Greetje 
naar haar zin. Daar heeft ze ook vrienden waar nu en de Hullu
dan iets leuks mee wordt gedaan. De personeelsuitjes 
zijn erg geslaagd volgens Anouk. Zelf gaat ze nooit uit in 
het weekend. Haar ervaringen met het pesten van 
enkele jaren terug belemmeren haar hierin. Wel kijkt ze 
soms eens film met een vriendin. 

De toekomst met moed tegemoet
Na heel veel pijn, verdriet, en eenzaamheid is Anouk er 
aardig bovenop aan het krabbelen. Stapsgewijs vindt ze 
haar weg in de maatschappij. Ze kan weer genieten van 
het geluk dat beide ouders hebben gevonden, haar 



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 
Web. 

info@arvatro-computers.nl
www.arvatro-computers.nl

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 !

Fysio-Fitness Aardenburg
Bootstraat 2

4527 AN Aardenburg
tel. 0117 492650 / fax 0117 493848

e-mail fysioabs@zeelandnet.nl

KIJK voor alle INFO:   www.fysiofitnessaardenburg.nl

Het Fysio-Fitness team:
Ellen Ruesen, Maycke van Summeren, 
Annerieke Lecluyse en Piet Swankaert

De eerste stap 
naar een nieuwe 
manier van leven ?

Fysio-Fitness Aardenburg



 2012 - 2 Pagina  27 

Niek Wieland
Cross-competitie
2011/2012

Niek’s CrossNiek’s Cross Dit jaar doet Niek Wieland voor de 4e keer 
mee aan de Zeeuwse crosscompetitie 

en net als in het vorige nummers doet hij speciaal voor alle 
jeugdleden een verslag van zijn crossen.

18 februari Tielemancross:   Veldloop ! 3 maart Kustcross: 
Advies

Terugblik............

Jammer dat de cross niet meer in Middelharnis is, 
Ja, dan de gevreesde of misschien roep ik te vroeg.
cross.Een nieuw parcours weer. Altijd welkom om de 
Omdat je 3 meter door zoveel jaren, anders wordt het eentonig.
de modder moet, Toch liep ik graag de Pallandcross.
noemen ze het een cross.         Ook in Bruinisse hadden ze een leuke veldloop plus 

een klein stukje strand uitgezet. Het is gewoon een 
Maar dan wel zeven rondjes aub. Ja, prima. natuurloop, niks geen 

bergje of kuiltje te zien 
De wedstrijd liep okee, maar ook niet meer dan daarzo.
dat. Ik had zelf een te kleine groep en ook die viel Hoop dat ze van Dynamica 
uit elkaar. Dus veel alleen en dan kan het tempo snel advies zullen gaan vragen 
wel inzakken. aan Jan Roose.

Dat mogen meer verenigingen 
Ik ben toch een fan van veldlopen. doen !!
Heb aan alle drie de Jarocrossen meegedaan en 
dat is echt mijn ding. De wedstrijd verliep prima, na een 
Klein veld, veel lint, gras en bos gecombineerd. super start liep ik daarna mijn 

rondjes in mijn begrensde tempo.
Dat leverde me de 4de plek op bij H35, ook in de 
totale uitslag ben ik 4e geworden.
Ben erg tevreden over de crossen van 2011/2012.
Al de andere leden van de Wielingen staan op de 
site, tot volgend seizoen!

Heb in totaal 11 crossen gelopen en ben ook weer 
blij dat het er op zit.
Het mooie weer mag komen en wat langer licht op 
de dag is ook fijn.
De 2 volgende doelen zijn de marathon Rotterdam 
15 april en de Roparun in het Pinkster-weekend. 
Ook Marc van Waes gaat mee naar Parijs.
We doen mee met het team AV Flakkee; team 158. 
Kijk ook eens op de site van AV Flakkee

Hoop met Marc daar weer een leuk stukje over te 
schrijven voor in het clubblad.

Doei, Niek Wieland 

Ps. volg ons team 158
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Vakantie ...Vakantie ...

Kleur je eigen vakantie
En wat voor kleur je er ook aan geeft, we wensen je erg veel plezier 
en ontspanning. Geniet van alles wat jouw kleur je in de vakantie schenkt.

Tip: Zomerlopen AVdeWielingen altijd leuk en gezellig

En na de vakantie, weer volop plezier in je werk, je school én 
bij de trainingen, wedstrijden en activiteiten van AV de Wielingen.

Bestuur & Trainers en Vrijwilligers.

( zie programma blz. 17 ).

foto: Francoi  B bijns a
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