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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 Paul                        Hermans
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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:

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.

    

Hierbij het eerste clubblad van 2013. Hopelijk wordt De vereniging wordt gedragen door vele mensen. 
het een goed jaar voor AV de Wielingen. Het blijft echter een race tegen de klok om het 
Er staan belangrijke zaken op stapel. Ik doel daarbij aantal vrijwilligers, trainers en bestuursleden op peil  
op het feit dat wij in gesprek zijn met de gemeente te houden en dat baart mij zorgen.
Sluis om de exploitatie van de atletiek baan Aan alle activiteiten die worden georganiseerd kan 
eventueel over te nemen. De heer Lievens heeft het niet liggen. Zelf was ik traditiegetrouw aanwezig 
eind vorig jaar aangegeven definitief de exploitatie op de oudejaarsloop in het bos van Eramus. Er was 
te willen afstoten. Met de heer Lievens wordt wel dit jaar duidelijk meer belangstelling dan vooraf 
besproken op welke manier wij gebruik kunnen gaande jaren. Ondanks het "zware" parcours. Dit 
blijven maken van de vergaderruimte en de geldt trouwens ook voor de HM van 3 februari te 
kleedkamers. Na de gesprekken met gemeente en Cadzand.  Volgens mij was de belangstelling 
de heer Lievens zijn er tot nu toe geen geweldig groot.
ontwikkelingen geweest. Wij willen onderhandelen Ik heb er alle vertrouwen in dat er dit jaar weer 
over een goed materiaalhok. Het huidige grote belangstelling zal zijn voor de activiteiten die 
materiaalhok voldoet niet meer aan de eisen en is zullen worden georganiseerd en dat  we vele 
aan vervanging toe. sportieve deelnemers kunnen verwachten.

Hierbij wil ik toch nog even een dringend beroep 
doen op een ieder die AV de Wielingen een warm 
hart toedraagt. Ik hoop dat er leden zijn die in 
overweging willen nemen om zich als vrijwilliger of 
bestuurslid aan te melden. Indien men informatie 
wenst neem dan gerust contact op met het bestuur.

Paul Hermans
Secretaris AV de Wielingen

Nogmaals dit: 
alle kopij graag direct naar 

redactie@avdewielingen.nl sturen. 



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



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 avdcd@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
Sonja Huigh 0117 720017

W.O.C (wedstrijd organisatie commissie) s.huigh@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
avdcd@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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www.moio.nl

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



De organisatieDe organisatie
LEEFTIJDSINDELING PER 01-10-2012
 

Geboren in Naam in Nederland Naam in Belgie
2006 mini pupil ------------
2005 C pupil microben 
2004 B pupil benjamins
2003 A1 pupil pupillen
2002 A2 pupil pupillen
2001 / 2000 D junior minimen
1999 / 1998 C junior kadetten
1997 / 1996 B junior scholieren
1995 / 1994 A junior junioren
1993 en eerder Senior senioren
1978 en eerder Masters mannen  

35/39=M35 40/44=M40 veteranen
1978 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 (zomer)
Maandag 18.15 tot 19.15 (winter)

Pupillen B Brett Manders en Myrthe de Ruijsscher 
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 & Nathalie Steijaert
Maandag 18.45 tot 19.45 (C en D jun.)
Maandag 20.00 tot 21.00 (A en B jun.)

Wedstrijdatleten VACANT
Woensdag 18.45 tot 20.15

Obesitas loopgroep 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
 

M r n a eijaert   oo s  1 , 5  P Oos gi a d St    P l ter 59  4 01 G tbur
                 1 7 4 4 8                           0 1  5 3  2      

r.ste jae @he ne .i rt t t nl

Leo F e l s v Uffor e ier t Quar e  an dw g 87
5 1 K  Oos burg4 0 N t

0  8  56 15 5 46 0
l ier t z landne .f et @ ee t nl

B e t Man e r i t aa  1  4 9 G   der t  d rs G e ns r t 2 , 52  B Ee
06  71  3 16  86 3

                  br t juh@hot ai c m                     e t m l. o

Ran o aert i  J i  , 52  A Aar nburi R ots  S nt or shof 8  4 7 H de g
6 1  0 4  00  0 1  6 0

r ot ae @hot ai comani ro s rt m l.

t chor o  3 4 0 O st gSjaak Lu eijn S pi en 4, 5 1 HB o bur
1  45  070 17  54

le y s pnp ane . ln _ jaak@k l t n

an v n d L d o r 6  45 1 G  o burJ  a  e in e P olste 6 , 0  N O st g
1  5  70 17 4  37 5
ande i @ze l ne .jv l nde e and t nl

a v n Q e elb g eP trick a  u k er h
inae t aa  9  Re rts r t 1  

5  CA de g4 27  Aar nbur  
0 7 4  3 411  9 2  5
pque e @ze l e .k l e andn t nl

D in o n - an ikav a D e s v  Lu
V d tr  2  5 1 J  o burol ers aat , 4 0 M O st g
0 17  11  45 0  04

i l e t nldiv nav @ze landne .

D y an e e ouw rij t aa  0  ais  v  d  Veld Br e s r t 5 ,
4 1 CR o bur50  O st g
0 1 5 5 31 7 4 3 5

d_ l e@ho ail comdaisy_v ve d tm .  

d   e e d B uw ri tr  50Wen y van d V l e ro e js aat , 
4 01  o bur5  CR O st g

1  5 5  3 0  6 4 9 101 7 4  3 5 / 6 4  5 8  8
e 9 @ze l .w ndy 3 e andnet nl

n ah R ee B uwe i r 3 4 0 R deHa n  iss uw ro r jst aat 6, 5 3 B  Groe
 4 5  5 306 1  4 8  0

ri e uw m l ohannah ss e @hot ai .c m

yr h  d Ru j s h Maag nbe gw 9M t e e i s c er de r eg , 
4 0 G Oos rg5 1 N tbu

1  5 5  201 7 4  5 4
e 2 i cal nlB rt.6 @t s i.

Men kan altijd contact opnemen met de trainers voor verdere uitleg of informatie
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Teun van Damme tweede bij de junioren D op maar 
20 punten. Romy Dieleman vijfde en Iza van Damme 
zevende bij de meisjes pupillen A1.
Hierbij wil ik ook alle vrijwilligers bedanken voor de 
goede organisatie. Een speciaal woord van dank 
voor onze speaker Fred Rabout. Hij staat overal in 
heel Zeeland iedereen aan te moedigen. 
Fred bedankt!

Onze Halve Hopelijk komen er ook nog medailles op het 
H.M. had dit jaar een zeer grote groep deelnemers. Zeeuwse Kampioenschap cross (ZK) in Vlissingen 
De nieuwe mannen Theo en Wim hebben een op 2 maart 2013. 
perfecte invulling gegeven aan dit open Zeeuws 
kampioenschap H.M.
Erwin Harmes had onze trouwe loper Bart Bleyaert 
ruim verslagen. Bij de dames was Anjolie Engels 
veel te sterk voor de rest van het veld. DRV natuurlopen
De Gusta de Waard-bokaal ging dit jaar naar Sjaak De derde van vier 
Luteijn. Volgend jaar is er een kans voor de dames. DRV natuurloopjes zit er al weer op. Volgens velen 
Dus dames start maar al met de voorbereiding voor één van de zwaarste natuurloopjes. De afdaling van 
de H.M. van 2014. de Blanke Top was heerlijk maar de beklimmingen 

waren loodzwaar, zeker nadat men net uit het mulle 
De crosscompetitie zand kwam.
De laatste wedstrijden van de crosscompetitie Hopelijk wordt onze Belgische vriend Kris Dervaux 
zitten erop. De Delta cross was dit jaar in een soort eens verslagen op de korte afstand door onze eigen 
Siberisch tafereel met heel veel sneeuw, er was atleten, Jordy en Floris zijn goed op weg. 
geen zand te zien. De Finlandcross kreeg ook Volgend jaar zal Kris het zwaar krijgen.
's ochtends een dik pak sneeuw. De laatste cross Het zal er nog om spannen wie het eindklassement 
van de competitie was het al bijna lente, windstil gaat winnen in de verschillende categorieën.
midden op de Grevelingendam het Nu kijken we al weer uit naar de baanwedstrijden. 
tegenovergestelde weer van vorig seizoen. Hopelijk zien we weer veel zwart wit op de banen in 
De prestaties in de eind stand van de Zeeland.
crosscompetitie van het kleine groepje 
AV de Wielingen atleten waren goed. Bestuurlijk: toekomst voorop
Arjan Luteijn tweede bij de junioren A. Het bestuur is bezig met allerlei zaken binnen en 
Floris Huigh derde bij de junioren C. buiten onze vereniging . Veel van onze energie 

wordt op dit moment 
gestoken in een 
goede toekomst. Zo 
zijn we in 
onderhandelingen 
met de gemeente 
Sluis en de Sporthal 
de Eenhoorn over de 
atletiekbaan. We 
zitten te wachten op 
de gemeente voor 
een nieuwe  
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Berichten uit het bestuurBerichten uit het bestuur

welverdiende koffie
de euro’s in goede handen 



Geblesseerden en mensen die op dit moment ziek 
zijn, wensen wij van harte beterschap. We hopen 
jullie snel weer terug te zien bij onze activiteiten.

We zien dat er links en rechts nieuwe mensen 
opstaan om de vereniging te steunen. Hier zijn we 
erg blij mee. Ook binnen het bestuur krijgen we 
nieuw bloed maar deze "verrassing" bewaren we 
nog even tot de algemene ledenvergadering.
"Vele handen maken licht werk". Binnen een 
vereniging is het erg prettig als er vrijwilligers zijn 

huurcontract. Het materiaalhok en het die een klein of groot deel van hun eigen vrije tijd 
baanonderhoud worden in deze besprekingen willen gebruiken om iets voor ons te doen. 
meegenomen. We zouden graag zien dat de Dit mag iedereen zijn atleten, sponsors, opa's of 
verbeteringen sneller zouden gaan maar oma's, ouders of verzorgers. 
financiële- en juridische zaken moeten goed Mocht je nu denken "er staat niks bij wat ik 
uitgezocht worden voordat je dit soort grote ambieer", maar ik wil wel iets voor de club doen 
beslissingen kunt nemen. neem dan a.u.b. contact op met één van de 
Het eerste resultaat zien we wel al want de bestuursleden.
verlichting is eindelijk gemaakt door de gemeente. Namens het bestuur,

Arno van Damme
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Berichten uit het bestuurBerichten uit het bestuur ................ vervolg

Nieuwe ledenNieuwe leden
 

Opgezegd:
G. Bouman
N. Dobbelaar
D. Leijte
X. Roctus
N. Salome
D. Termorshuizen
N. Wieland

+3D. de Buck
J. van Hoeve
C. de Jonge
L. Kint
L. de Kok
N. van der Lijke
M. Mouton
B. de Poorter
M. Unema
F. Valk

Praten over de toekomst



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

de Schrijver v.o.f.de Schrijver v.o.f.

IJzerwaren en Gereedschappen
Huishoudelijke artikelen

Land- en Tuinbouwmachines

Markt 9
4501 CJ  Oostburg

Telefoon 0117 - 45 26 94
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Het maagd'lijk strand
lag stil en blank gereed

ook ik stond klaar
vol spanning en verlangen

met van wat komen ging geen weet

't voorspel kalm en ingetogen
rustig ging ik aan de gang

mooie lijnen, frisse geuren
werkt als balsem voor mijn geest
och duurde dit maar eeuwig lang

plotsklaps voel ik slapen bonken
gaat mijn hart in woest galop

't lijf verzuurt
het gilt om stoppen

maar daar is alreeds de top

Als bevrijdt en heel ontspannen
en met haast gracieuze tred

zuidwest briese
koelt mijn slapen

'k hoor ver weg de stem van Fred

BdK, 16-12-2012
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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

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 



WetenswaardighedenWetenswaardigheden
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Wist u dat Ni(e)ck en Simon gesignaleerd zijn in Cadzand en 
nog wel in loopkleren!
Ook de drie j's blijken zeer sportief te zijn, hoewel 3j's, daar 
kan je alles van maken….

Wist u dat al die vrijwilligers het mogelijk maken dat wij een 
wedstrijd kunnen lopen.
En zij hiervoor soms uren in de kou/regen/sneeuw staan.

De werkeloosheid in Nederland steeds groter wordt 
terwijl AV de Wielingen schreeuwt om leidinggevenden, 
middenkader en uitvoerders.

In deze crisistijd nog steeds geldt dat je buurman, buurvrouw, collega, 
schoonzoon, kleindochter, ... altijd een paar keer gratis mag komen 
meetrainen

We hopen dat de gerepareerde lampen een nieuw licht op onze 
baanproblemen zal werpen.

Het bestuur nog geen kandidaat heeft voor de waarderingsprijs 
van 2014

WIST U DAT:
Wij heel graag willen dat ook u/jullie 
wetenswaardigheden doorsturen naar de redactie.
Dat kan zijn; leuke ervaringen tijdens de training 
of wedstrijd;
Gekke dingen die je meemaakt;
Opvallende zaken die je ziet of hoort;
Dat kunnen serieuze maar natuurlijk 
ook grappige onderwerpen zijn.

Neeltje de Kraker
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Een berichtje van het organisatie-duo  
DPO Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad 2013

De organisatie dankt allen !!

Zo, de kruitdampen van onze eerste organisatie van 
de DPO Midwinter Halve Marathon trekken op.
Al op de weg daarnaar toe constateerden we 
meermaals dat we blij zijn de taak van Jan als 
duobaan opgepakt te hebben, want de molens 
draaiden op volle toeren. 

'Anders'
Nieuwe kabinetten proberen altijd mooie sier te Hulde
maken door hun programma met een motto kracht 

Blij en dankbaar waren/zijn wij ook met de enorme bij te zetten. Wel, zoals in de provinciale media ook 
hulp en vrijwilligheid die we als club weer hebben werd vermeld, hebben/hadden wij als motto 
getoond. Daarom HULDE AAN ALLE VRIJWILLIGERS. 'Anders'. Het was goed en moet goed blijven, maar 
Daarbij is namen noemen ondoenbaar. En een team dan op enkele zaken anders. En waar de politiek 
is net zo sterk als…..vaak in woorden blijft hangen, blonk AV de 

Wielingen in de aanloop naar en tijdens D-day Ondertussen zijn we al met de evaluatie en 
3 februari weer uit in daden. plannenmakerij voor de editie 2014 aan de gang. 

Want natuurlijk hebben wij verbeterpuntjes 
666 startnummers geconstateerd en/of werden wij geconfronteerd. 
We waren dan ook blij en zeer verheugd dat we 
met 666 uitgegeven startnummers een nieuw Gusta de Waard Bokaal 2014:
record hebben gevestigd. Maar ondanks we ruim Wielinger-battle Een eerste verandering willen we 
20% meer deelnemers dan ons vorige recordjaar wel al toelichten. De Gusta de Waard-bokaal gaan 
mochten verwelkomen, menen wij dat we als club we extra spannend maken. Vanaf nu zal er een 

er weer in echte 'Wielinger-man-
geslaagd zijn om vrouwen- battlte' 
het unieke en ontstaan.  Hoe…..: Elk 
gemoedelijke jaar zal gekeken 
karakter te worden naar het 
behouden. tijdsverschil tussen de 
En dat is/was toch snelste Wielinger-
één van onze vrouw en Wielinger-
uitgangspunten. man en dat zal het 
Talloze jaar daarop (afgerond 
complimenten naar boven) als 
bereikten dan ook handicap-in-tijd gaan 
op de dag zelf en gelden. 
de dagen daarna.
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Kortom voor de strijd om de Gusta de Waard-bokaal 
2014 zal de snelste Wielinger-man 11 minuten sneller 
moeten zijn dan de eerste Wielinger-vrouw. We denken 
daarmee een leuke wedstrijd-in-een-wedstrijd te 
creëren. Een 'eigen' strijd der sexen. 

Kortom zowel sportief als 
organisatorisch begint de 
voorbereiding nu….!! 
Omcirkel om te beginnen 
nu reeds in de agenda's : 

ZONDAG 
2 FEBRUARI 
2014 !!

Nogmaals dank 
en volle halve m-
groet,

Wim Huigh
& Theo Rabout

Hoofdsponsor

en 

alle Haaientandsponsoren

Wim & Theo en alle vrijwilligers en  ..................

Namens ons: hartstikke bedankt
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ook daadwerkelijk gehaald gaat worden. 
De week ervoor  heb ik namelijk de lus 
van 16 km gelopen met een gemiddelde 

Hallo allemaal,
van maar net 10,5 per uur. Maar goed 

Mij is gevraagd een verslag te doen van de dat was op een spekglad parcours in de 
halve marathon van Cadzand. sneeuw. Vandaag zijn de 
Als redelijk vers lid van de AV de Wielingen omstandigheden veel beter. 
was dit mijn eerste 1/2marathon die ik ooit En dan is het moment vlak voor de start 
gelopen heb. aangebroken . Waar moet ik in 
 

hemelsnaam gaan staan tussen die ruim De parcoursvoorbereiding op de dag zelf
600 lopers ? Ik weet het niet, ik zie op Nou, mijn dag begon eigenlijk s 'morgens 
een gegeven moment een paar bekende om half negen. Dan staat Niek voor de deur 
gezichten van deze morgen. om mij op te halen en met z'n tweeën 
Het zijn Niek en Johan, die zijn rijden we naar de sporthal om ons lunch 
natuurlijk veel sneller als ik pakket op te halen en daarna te beginnen 
maar ik ga er gewoon bij staan. met het opbouwen en uitzetten van het 
In welk gebied van het parcours en de start finish. Ik mag met 
startveld ik me dan bevind Simon mee in de vrachtwagen om de 
weet ik niet, ik zal wel zien wat nodige dranghekken te verdelen en te 
er gebeurt.plaatsen.  Daarna nog de tent voor de 

EHBO helpen opbouwen en hier en daar Het startschot
nog wat in de weg lopen of helpen of hoe Het startschot klinkt en daar 
je het ook wil noemen. De meeste mensen gaan we, tsjonge wat duurt dat 
die aan het helpen waren draaien dit stukje voor mijn gevoel lang voor dat 
½ marathon zo te zien op de automatische het hele spul op gang is. Niek 
piloot maar aangezien het voor mij de en Johan laveren gelijk overal 
eerste keer is ligt dat bij mij iets anders … tussendoor, ik kan dat 

natuurlijk niet volgen, bang om De loopvoorbereiding
te struikelen over al die benen Inmiddels toch wel een beetje zenuwachtig 
die voor, opzij en achter mij geworden trek ik me terug naar de 
aanwezig zijn. Ik besluit links sporthal om mij om te kleden. Mijn 
op het fietspad te gaan lopen lunchpakket is nog steeds onaangeroerd ! 
,daar is wat meer ruimte. Een Na het omkleden nog snel een broodje in 
paar 100 meter verder zie ik mijn mond gepropt en wat gedronken (veel 
Poldine al staan op het te laat maar ja ) waarna ik mijn 
fietspad aan het eind van de startnummer 87 opgehaald heb. Inmiddels 
boulevard bij de Hotel de is het 11 uur geweest als ik aan de start 
Schelde. Ze tuurt naar het verschijn. Poldine (mijn Partner) is er 
deelnemersveld om een glimp inmiddels ook en heeft haar EHBO kleren al 
van mij op te vangen. Ze ziet aan, ze had aan Willie van de EHBO 
me niet terwijl ik steeds gevraagd om een plaats in de buurt van de 
dichterbij kom en haar bijna start zodat ze mij voorbij kan zien lopen. 
omver dreig te lopen. Als ik Mijn kinderen zijn veilig onder de hoede 
vlak bij haar ben roep ik haar van Jacqueline van Cuijck dus daar hoef ik 
en ze ziet me nog net als ik mij ook geen zorgen om te maken. Ik kan 
voorbij kom. Inmiddels is de nu rustig beginnen met warmlopen. Ik zie 
snelheid opgelopen naar meer dan overal wel bekende gezichten rondlopen 
13km/h en ik vraag me af hoe lang ik dit en besluit om maar even naar het strand te 
tempo ga volhouden. lopen. Intussen vraag ik me af of de 2 uur  
Op de Kanaalweg word ik links en rechts die ik mezelf belooft heb hierover te doen 
af en toe ingehaald door andere 
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haar. Hier en daar staan wat bekenden te roepen naar 
ons, leuk. Eenmaal terug op de Boulevard  ziet Poldine 
ons nu wel aankomen. En Yente is weg , na elkaar kort 
succes gewenst te hebben, maakt ze nog een mooie 
lange eindsprint. Als ik voorbij de Start/finish kom hou ik 
links aan en zie Yente staan, die heeft vast een mooie 
tijd. 

De eerste vijf en dan verder...
De eerste 5 kilometer zit er op en nu komt het echte 
werk. Nog maar ongeveer 3 keer zo ver en je bent er 
hou ik mezelf voor. Inmiddels loop ik de dijk op richting 
de Piraat, ondertussen draai ik mijn startnummer naar 
achter. Terwijl ik dat doe komt plots mijn startnummer 
los aan 1 kant en ik probeer al lopende die verrekte 
veiligheidsspeld weer terug in mijn startnummer te 
krijgen zonder mezelf te prikken. Dat wordt natuurlijk 
niks dus ik stop 2 seconden en het is voor de bakker. 
Twee seconden verloren, nou ja, dat zal toch niet zo'n 
ramp zijn denk ik dan maar. Eenmaal op het strand 
aangekomen is het echt een geweldig zicht om al die 
lopers als 1 uitgestrekte sliert over het strand te zien 
gaan. Het echte werk is begonnen.! 
Met de wind in de rug word ik heerlijk voorruit geduwd 
en zoek een lekker tempo waarvan ik zeker weet dat ik 
het de komende anderhalf uur vol kan houden. 

Verder met hechte groep:  Guido, Robert en Dirk
Van paalhoofd naar paalhoofd loop ik op een gegeven 
moment gelijk op met nog 3 anderen . Naar later blijkt 
zullen wij vieren niet meer van elkaars zijde wijken. Na 
een korte woordenwisseling, (ja ik kan praten en lopen 
tegelijk) blijkt dat ik met Guido, Robert en Dirk te maken 
heb en ben ik de enige die het parcours kent. Leuk !! 
Vooral leuk dat je met de lopers groep van Jan hier al 
meerdere keren geweest bent.  (Jan bedankt !). Guido 
komt uit Koewacht en de andere 2 vormen een koppel 
uit Oostende. Bij Strandpaviljoen de Molen gaan we het 
strand af naar boven. Dirk sprint als een gek naar boven 
en Robert kan ons eigenlijk maar net volgen. Ik loop 
samen met de Guido naar boven op een voor ons 
geschikt tempo. Eenmaal boven aangekomen staat Dirk deelnemers en ik vraag me af of dat allemaal mensen 
op ons te wachten. Blijkt dat dit voor Dirk een training zijn van de vijf kilometer.  Ik besluit verstandig te zijn en 
voor de marathon is ! Op de dijk van de Zwarte polder me niet mee te laten trekken . Ik zoek een tempo 
krijgen we de wind stevig opzij. Schuin achter elkaar waarmee ik in een lekker ritme kom en dat lukt. Eenmaal 
lopen helpt om elkaar een beetje uit de wind te houden. op de dijk aangekomen, bij de Zwinhoeve, hebben we de 
Een eindje verder op de dijk bij de Pannenschuur komt wind schuin achter en gaat het eigenlijk wel lekker. 
er een bekende van mij (Adrie Risseeuw) naast mij Ongeveer 1 kilometer verder krijg ik Yente (van Cuijck) 
fietsen en vraagt hoe het met me gaat (zie ik er zo (ze doet mee aan de 5) in de smiezen (Ja ik ga iemand 
beroerd uit dan ??). Volgens mij wel goed en ik krijg wat inhalen....). Als ik voorbij haar kom loopt ze met me mee 
te drinken (dank je Adrie). Ondertussen komen we de tot aan hotel de Wielingen terwijl ik haar intussen moed 
winnaar van de wedstrijd tegen, die loopt dus al meer ingesproken heb door te zeggen hoe ver het nog is voor 
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foto’s: Anneke Jansens

Nog energie voor een eindsprint



dan 6 kilometer voor op ons ! heuveltje op heuveltje af toch langzamerhand richting 
Voordat we het strand bij Strand het hoogste punt voorbij de Blanke Top. Een lekker 

Paviljoen Saint-Pierre opgaan passeren we de constant ritme lopen kun je hier wel vergeten. Voor mijn 
theepost alwaar ik nog maar wat te drinken gevoel moet ik de groep een beetje vooruit trekken. De 
aanneem. Het lege bekertje gooi ik ongegeneerd eindstreep lonkt en ik wil harder. Op mijn Garmin zie ik 
weg. dat mijn gestelde doel makkelijk gehaald zal worden. Ik 

weet dat beneden op de boulevard op dit moment loper 
In de verte staat mijn vader na loper binnenkomt en ik wil er ook naar toe. Het 
Eenmaal de dijk over lonkt het laatste stuk haventje doemt op en we gaan naar beneden. 
strand naar ons. Via de Koedam gaan we naar 
Matour. In de verte zie ik de duinopgang voorbij De Boulevard: nummer 87 dik tevreden
Matour al vaag. Mijn metgezellen vragen zich Eenmaal op de Boulevard zie ik alleen nog maar de weg, 
bezorgd af of ze tot aan Pure door moeten hier en daar roepen mensen naar ons . Ik hoor ze wel 
lopen. Ik stel ze gerust en zie hun gezichten maar ik zie ze niet. Ik krijg drang om harder te gaan maar 
opklaren. Eenmaal bij keerpunt km13 mijn benen willen niet. Toch zijn we nog alle 4 bij elkaar. 
aangekomen zie ik tot mijn grote verrassing dat De laatste 100 meter gaan we sprinten zegt Guido. Ik 
mijn Vader (die komt normaal nooit op het weet niet meer wat ik gezegd heb maar de laatste 
strand) daar staat om mij aan te moedigen !! meters kon ik het toch nog op een sprinten zetten……  
Leuk. Pa en bedankt !! Mijn lichaam krijgt een Startnummer 87 komt binnen op plaats 346 met een tijd 
extra boost en ik loop met groot gemak de van 1,52.  Minder dan 2 uur dus en dik tevreden 
duinopgang op ! Boven aangekomen houd ik hiermee……… Ik schud mijn metgezellen de hand en 
even in om de andere 3 weer bij te laten komen. bedank ze voor deze halve marathon. Ik zie Poldine 

staan en ben blij dat het er op zit. Ik sterf van de dorst 
Verder maar nu terug en praat nog even met Jacky. (bedankt voor de support 
En dan nu volle bak tegenwind terug naar de finish. Jacky !). Na een paar bakken thee met suiker. Gaan we 
Achter elkaar lopen we over de dijk . De afstand tot aan naar de Sporthal om te douchen en daarna is het 
strandpaviljoen de Boekanier valt eigenlijk best wel mee prijsuitreiking. Simon wint een taart en die wordt ter 
en weldra lopen we uit de wind langs Park Saint-Pierre. plaatse opgegeten, mooi man. Na de prijsuitreiking gaan 
Hier voelt het alsof we even kunnen uitrusten. Dat is we de boel opruimen. De dranghekken lijken zwaarder 
nodig ook want eventjes later lopen we weer over de te wegen dan vanmorgen. Gelukkig steekt Jacky de 
dijk achter elkaar voorbij de Pannenschuur. Bij de helpende hand toe. Als alles opgeruimd is drinken we 
radartoren gaan we nog even naar beneden en naar nog even wat in de Sporthal. Om een uur of half zes 
boven. (nou ja, even …!) Weer terug boven gekomen brengt Simon mij naar huis. Mijn eerste halve marathon 
staat Jacky van Cuijck daar op zijn fiets. Hij fietst een zit er op.
stukje met ons mee. Ik begin tegen hem te praten maar 
Jacky vindt dat ik beter mijn energie voor het lopen kan 

Vriendelijke groet, Toni Luteijngebruiken en terecht natuurlijk! Ondertussen gaan we 
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foto’s: Anneke Jansens

To
n

i L
u

te
ijn

 v
er

te
lt

 v
er

de
r

To
n

i L
u

te
ijn

 v
er

te
lt

 v
er

de
r

Tonie vertelt bij zijn Poldine 
en trouwe maat Jacky 
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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 !

ü  voor uw woorden : ü  voor uw getallen : ü  voor bijles : 
Ik werk met al uw Rekenen, 

boekjes, folders, e.d.  getallen en reken- economische vakken 
( mogelijk inclusief opdrachten. en wiskunde 

(Individuele aandacht)drukwerk )  

Teksten, feestgidsen, 

voor woord & getal

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

Ronald van de Veire                                     
 

4501 GT  OOSTBURG
Uranus 15

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

Tel:       
GSM:   
E-mail: 
Internet:

Eindsprint nod g op school?
 i

Ik gee  je een extra training
f



Sinds wanneer wordt deze cross georganiseerd? Bij de dames waren Terese van Lare, Addie Dieleman en 
Deze vraag wordt elk jaar opnieuw gesteld. Ingrid Verheye de eerste winnaressen op de lange afstand. 
Voordat AV De Wielingen zich bemoeide met de Het duurde wel wat jaartjes voordat er meerdere dames 
organisatie was de dorpsvereniging van Zuidzande al actief. zich in het bosje durfden te wagen. Misschien dat Ronny 
Ronny Versluijs moet meer weten van de beginjaren. hier wat meer over kan vertellen.
De eerste keer dat ik meedeed was 4 januari 1986. Het is elk jaar weer spannend of er een goed parcours 
Het was toen al een echte cross, waarbij je elke ronde 2 afgelegd kan worden. Modder, sneeuw, ijs, omgezaagde 
keer de smalle strook langs het weiland passeerde. bomen, kapotgereden paden, overstekende boomkikkers, 
Modder gegarandeerd. Drie rondes van elk 3500 meter dit soms alles in combinatie, kan de cross in de weg staan. 
was de langste afstand. Mijn tijd was toen 41.40. Verdere Ooit hebben Jules van Mulken en Bram de Hullu zelfs een 
uitslagen van de beginjaren ontbreken. Ronny misschien?         l o  o pbrug gemaakt over de voorste sloot, zodat we toch 
De derde keer en de eerste keer op oudejaarsdag was 1987. door het bosje konden. 
In 1989 was het de laatste keer dat de dorpsvereniging van Ook op oudejaarsdag 1996, enkele dagen voor de 
Zuidzande deze cross organiseerde. Elfstedentocht, konden we door het bosje. Al was het op 
1990 ontbrak het Erasmusbos op de kalender. En dat was het randje. Een besneeuwde ijzige ondergrond met een 
niet naar de zin van Fred Rabout, toenmalig inwoner van temperatuur van 7 graden onder nul en windkracht 6.
Zuidzande. Dus hij gaf de pas opgerichte loopgroep van We zijn toen maar netjes tussen de bomen gebleven, 
AV De Wielingen opdracht om de loop in 1991 weer op de zodat de gevoelstemperatuur nog meeviel. Alleen in 2005 
kalender te zetten. Aldus geschiedde.  Eerst was er een try hebben we het parcours geheel buiten het bos gehouden. 
out op 20 oktober, maar een paar maanden later zaten we Te veel super gladde bochten. De laatste keer hadden we 
op de juiste datum. het geluk dat de overvloedige regen de laatste 3 dagen van 
Winnaars? Op de 1500 meter 2 keer de jeugdige Steven het jaar stopte. Het was weer kantje boord.
van de Veire. Op de 5000 meter Marco van der Meulen en Ongekroonde koningen van het Erasmusbos zijn vader Fred 
Luc de Jaeger. En op de 10.000 meter Arjen Hartog en en zoon Theo Rabout. Fred, die de cross weer nieuw leven 
Ignace van Nevel. Beide keren was Patrick van inblies en Theo, die de cross een keer of 7 wist te winnen. 
Queckelberghe tweede. Opmerkelijk, ook in 1992 en 1993 Tussendoor moest hij wel 2 keer Sjaak Luteijn voor laten 
was Patrick tweede, achter Theo en Ignace. gaan. Het duurde tot 2007 vooraleer Patrick eindelijk de 
In 1994 eindelijk de 1ste plaats voor Patrick, op de 5000 lange afstand kon winnen.  En voor Erik Cappon was het 
meter. Piet Westerweele won de lange afstand. zelfs 2012 voordat hij de cross in zijn voortuin won.
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De geschiedenis van  
de Sylvester-cross

in het Erasmus-bos

Retro .....
door: Jan van de Linde

De kopstukken editie 2007: foto Francois Babijn





 2013 - 1 Pagina  14

Het valt me op dat er tijdens de trimlopen een leuke 
sfeer hangt. Je komt altijd wel iemand tegen die je kent 
en tijdens het lopen wordt je regelmatig 
aangemoedigd. Dankzij het werk van de vrijwilligers is 

Nadat ik een paar jaar regelmatig alleen een er al snel een uitslagenlijst. Dan ben ik toch wel een 
rondje ging hardlopen en ik er steeds meer beetje nieuwsgierig naar mijn tijd en die van anderen. 
plezier in kreeg, besloot ik om in 2011 eens Ik kijk met plezier terug op deze loop en ik kijk al uit 
mee te doen aan een zomerloop. Omdat naar de andere lopen.
deelnemen belangrijker is dan presteren 
tijdens de trimlopen durfde ik dit wel aan.
Als kind deed ik wel eens mee met de 
jeugdlopen, maar dat was intussen alweer
zo'n 12 jaar geleden. Deze eerste trimloop in 
Retranchement is me goed bevallen. Daarom 
besloot ik om een jaar mee te trainen met een 
studenten loopgroep in Maastricht.
Intussen ben ik weer teruggekeerd naar het 
West-Zeeuws Vlaamse landje en loop ik sinds 
januari op donderdagavond mee met de 
loopgroep van Sjaak. 

Op 17 februari 2013 stond dus de 3e DRV 
natuurloop bij Moio op het programma. 
Het parcours was voor mij gelukkig wel 
bekend. Mijn ouders wonen in Cadzand-Bad 
en ik loop regelmatig op het strand of over de 
duinen. Het stuk tussen het Zwin en de 
radartoren is mijn favoriete looproute. 
Toen ik eenmaal aan de start stond voor de 
4,5 km was het toch wel even slikken toen het 
parcours bekend werd gemaakt: duinen- 
strand- duinen- strand- duinen en 
tenslotte nog een 'leuke' helling op 
richting Moio. (Als ik zelf loop, dan 
maak ik het mezelf toch echt niet zo 
moeilijk ;). Ik heb lekker gelopen, 
maar ik was blij dat ik de stem van 
Fred steeds dichterbij hoorde komen 
na 25 minuten.

3e             natuurloop 
MOIO-beach

3e             natuurloop 
MOIO-beach 

Groetjes, 

Helma 

de Keuninck
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Hallo allemaal, M'n vriend en de kids mee als supporters en weg waren 
Voor wie mij nog niet kennen en dat zijn er we. Bij aankomst op het strandpaviljoen zag ik gelukkig 
waarschijnlijk nog heel wat, ik ben Corinne Haeck. Begin wat bekende gezichten. 
dit jaar ben ik samen met een collega gestart met het Je ziet iedereen voorzien van een nummer en speldjes, 
start to run schema. Nadat mijn collega halverwege maar speldjes, wie had daar nou aan gedacht….. 
geblesseerd raakte, ben ik in m'n eentje verder gegaan. Gelukkig was iedereen erg behulpzaam en was ik 
In het begin van het jaar had ik me dus ook ingeschreven uiteindelijk ook genummerd. 
bij AV de Wielingen maar na de blessure van mijn Ik ging van start voor de 5 km. Hoewel het maar 5 km 
collega heb ik me weer uitgeschreven en eerst voor was, was het toch meer dan genoeg. Over het strand en 
mezelf het schema afgemaakt. Nadat ik hier in mei op de heen weg een aardige tegenwind was het zwaar 
ongeveer mee klaar was, bleef ik 3x in de week genoeg. Ook het laatste stukje naar de finish viel niet 
hardlopen maar in je eentje en ook steeds dezelfde mee, het eind is in zicht en dan moet je nog door dat 
afstand/minuten werd snel saai. Daarom besloot ik in losse zand. Gelukkig stond daar de omroeper die je met 
september om weer lid te worden en mee te lopen met ondersteunende woorden "Corinne Haeck uut Bresjes, 
de groep op donderdag avond waar ik begin van het jaar als je verder rechtdoor loopt kom je vanzelf weer in 
ook in gestart was. Ik moet wel zeggen, de ontvangst Bresjes", over de finish praatte. Na wat uitpuffen en een 
was zeer hartelijk en het bevalt me dan ook prima! Maar dorstlesser op het strandpaviljoen, ben ik voldaan 
goed, op den duur begint het wel wat te kriebelen om vertrokken naar huis. Op naar de volgende! 
eens mee te doen aan een wedstrijd. Zeker als je ook je (waarschijnlijk de kerstloop in Bresjes :) 
medelopers hierover bezig hoort. Na een eerste keer 

Nog 1 kleine correctie, voor wie wat verward is over mijn 
forfait te hebben gegeven want ik durfde toch echt niet 

leeftijd nav de uitslag van de Jules Unlimited, mijn 
;) heb ik afgelopen december mee gedaan met de Jules 

geboorte jaar is toch echt 1979. 
Unlimited. 

Corinne Haeck

……….  een hardloopwedstrijd  
De

 e
er

st
e 

ke
er

Corinne 
met haar 2 supporters 

Jens en Emma



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
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B. Rijnberg 14
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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

Brouwerijstraat 45 - 47
4501 CN  OOSTBURG

0117 - 45 33 08
Zondag, Maandag en Dinsdag gesloten



willen jullie volgend jaar weer voor een 
mooie opbrengst zorgen.
Met dank aan Theo van de 

Voor de derde jaar hebben we dit sponsorcommissie met wie ik dit 
jaar weer meegedaan aan de samen heb mogen uitvoeren.
grote clubactie. De opbrengsten 
hiervan zijn voor de clubkas. Sandra van Quekelberghe
Per lot dat verkocht werd, kregen 
de leden €1.- korting bij aanschaf 
van een sporttas, rugzak of 
kledingstukken.
Dit jaar waren er weer minder 
loten verkocht als vorig jaar.
Er werden 404 loten verkocht en 
na aftrek van kortingen op tassen 
en kleding, hadden we hier ruim 
€700.- over. Ook dit jaar hadden 
we weer een prijs voor de 3 
beste lotenverkopers. 
Iska Breedveld verkocht 59 loten, 
hij kreeg 4 kaarten voor een 
dagje Uithof in Den Haag. 
Iyanla Dieleman had 50 loten 
verkocht en kreeg 
3 kaarten voor de Uithof en 
Teun van Damme had 40 loten 
verkocht en kreeg 
2 kaarten voor de Uithof. 
Ook was er nog voor hun een 
paraplu van de vereniging.
Iedereen die loten heeft verkocht 
en gekocht willen wij hiervoor 
hartelijk bedanken en hopelijk 

Kanjers van de clubactie ...Kanjers van de clubactie ...

Jeugdleden actief 
voor clubactie

Iyania, Iska en Teun en alle anderen.... bedankt.
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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

Markt 18

4501 CK  OOSTBURG

tel: 0117 - 452514

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 



Het was zondag 18 nov 2012, dat we vertrokken naar 
Nijmegen voor de Zevenheuvelenloop, met Niek, Wat wel 
Annemieke, Frederique, Hanna, Jorien en de geweldig 
tassendrager Arno. Met onze chauffeur Niek reden we stimulere
om 07.30 uur eerst naar Goes, om aldaar door te reizen nd was 
met de trein naar Nijmegen. Het begin van de treinreis voor ons, 
was lekker rustig, maar hoe meer we richting Nijmegen waren de 
kwamen werd het steeds drukker met collega-lopers in massale 
de trein. Een fotograaf van  de "Losse Veter" was ook toeschouwers langs de kant die ons aanmoedigden op 
aanwezig in de trein om  een fotoreportage te maken allerlei manieren met trommels toeters en bellen.
van de 7-heuvelenloop. Hij vroeg ons of hij alvast Wij hadden van te voren een andere voorstelling van 
sfeerfoto's mocht maken van ons groepje. heuvels en dachten dat ze veel steiler zouden zijn. 
Het resultaat op deze pagina. Annemieke zei "wanneer komen die heuvels nou?!?" 

terwijl we er al één hadden gehad.
Kortom een ontspannen reisje vóór onze fysieke De laatste 4km was het enkel nog afdalen richting finish.
inspanning. Nou ja ontspannen? Jorien had nogal wat Onze tassendrager stond ons op te wachten, hij was 
last van te losse of te vaste veters! moe van het turen, om ons te kunnen zien finishen. 

Hij heeft nog nooit zo vaak naar vrouwen uitgekeken als 
die dag, en vooral naar dat ene blondje! Onze resultaten 
kregen we snel te zien via een sms van het oplettende 
en meelevende thuisfront Patrick en Sandra. 
Nadat iedereen gefinisht was heeft iedereen elkaar 
weer opgezocht en zijn we moe en tevreden terug naar 
het station gegaan, en daar nog een broodje gegeten.
Op de terugreis hebben we onze ervaringen van de loop 
uitgewisseld en al was iedereen moe door de gedane 
inspanningen (enkele van ons hadden ook wat moeite 
met de trapjes op het perron!)  toch overheerste het 
gevoel van tevredenheid over onze prestaties.
Rond 21.00 uur waren we weer thuis na een prachtige 
mooie sportieve en gezellige dag samen.

In Nijmegen aangekomen hadden we ruim de tijd om Een dag om nooit te vergeten!
onze omkleedruimte te zoeken en ons 7-heuvelenloop 
t-shirt op te halen. Ondertussen hadden ook Jeroen de 
Vries en Michaele zich bij ons gevoegd en hebben we 
samen in een cafeetje wat moed ingedronken. 
Nee,  geen "joenge kloare" maar een stevige bak koffie.
Daarna gingen we naar de kleedruimte onder de 
Rabobank en vandaar richting onze startvakken.
Frederique startte bij de wedstrijdlopers en daarna 
konden Niek en Jeroen ook van start.

Annemieke, Hanna, Michaele en Jorien, hadden veel 
geduld nodig, want de wedstrijdlopers moesten eerst 
binnen zijn voordat voor ons het startschot viel.
Dit was ongeveer 3 kwartier later dan gepland.
Door het lange wachten waren we wat verkleumd, 
maar na enkele kilometers waren we warmgedraaid.
In het begin was het wel lastig lopen door de drukke 
mensenmassa met veel verschillende tempo's. 

Jorien en NiekJorien en Niek
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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



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



Naam

Joeri van der Hooft

Leeftijd

19

Opleiding

Hogeschool Amsterdam

Sportmanagement

Prestaties

Nederlandse kampioenschappen

junioren:

5x hinkstapspringen 2x verspringen

25 x Zeeuws kampioen

Atletiek is zijn sport

Waar velen op hun zesde verjaardag een fiets krijgen of een trainingspak van

hun favoriete voetbalclub, krijgt Joeri van der Hooft een lidmaatschap voor de

plaatselijke atletiekvereniging. Letterlijk zo blij als een kind meldt hij zich op de

dag van zijn verjaardag aan bij AV De Wielingen in zijn woonplaats Oostburg. Hij

kan zijn geluk niet op. Hardlopen, verspringen, hoogspringen, elk onderdeel doet

hij met evenveel plezier. Het jaartje dat hij turnde is dan allang vergeten. Atletiek

is zijn sport, iets wat hij op jonge leeftijd al weet. "Ik vond het geweldig. Ik was

heel leergierig en had er veel plezier in. Iedere week keek ik weer uit naar het

uurtje dat ik de baan op mocht.”

Vaker winnen dan verliezen

Op jonge leeftijd is plezier het allerbelangrijkste, maar winnen is natuurlijk ook

erg leuk. Voor Joeri misschien nog wel van groter belang dan voor de andere

kinderen in zijn groep, want Joeri houdt niet van verliezen, iets wat er al op

jonge leeftijd in zit. Gelukkig is Joeri goed in zijn sport, heeft alle verschillende

onderdelen in de atletiek snel onder de knie en wint al snel wedstrijden in de

omgeving. Vanaf zijn achtste kan hij deelnemen aan een Zeeuws circuit, dat

bestaat uit zo'n zeven wedstrijden. Het komt geregeld voor dat Joeri met een

medaille op het podium staat, veelal met goud om zijn nek. "Ik wilde toen nog

niet ten koste van alles winnen, maar was toch vaak niet te genieten als ik een

wedstrijd had verloren of niet tevreden was over mijn prestatie. Die momenten

kwamen eerlijk gezegd gelukkig niet heel vaak voor.”

Springen & sprinten

Zoals de meesten kiest ook Joeri in het begin van zijn tienerjaren voor een

specifiek aantal onderdelen binnen de atletiek. Het worden vooral verspringen en

hinkstapspringen waar hij zich op gaat toeleggen, niet geheel onverwacht, want

dat zijn juist de onderdelen waar hij de meeste prijzen mee wint en dus in

uitblinkt. Daarnaast loopt hij ook nog graag de 100 meter en slaat hij ook het

hoogspringen zelden over. In de periode die volgt blijkt dat hij een goede keuze

gemaakt heeft. "Het waren mijn favoriete onderdelen. Als klein jongetje won ik

daar ook al heel vaak prijzen mee en die lijn zette zich voort. Zo behaalde ik

verschillende podiumplekken op NK's (Nederlandse Kampioenschappen)."

_

JOERI VAN DER HOOFT ATLETIEK
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Joeri als ambassadeur:

"Ik zie het als een eer om ambassadeur te worden van mijn 

gemeente. Ik maak

hier graag tijd voor vrij. Tijdens mijn clinics zal ik duidelijk 

maken dat als je iets

echt graag wilt, je er alles voor moet doen. Met de 

veelzijdigheid van de sport zal

het voor iedereen erg leuk zijn, daar ben ik van overtuigd

Adopteer een Talent

Anjolie Engels-Wisse

Marianne de Kok

Tekst: Rogier Veenstra

Fotografie: Dennis Wisse

Abeelseweg 27 4335JW Middelburg

tel.0118-616161 mob.0612383586

anjolie©zeelandnet.nl

www.fysiotherapiezeeland.n1

Niveau & ruimte

Om meer te gaan trainen is hij inmiddels overgestapt naar Halestra in het

Belgische Aalter. Daar traint hij vier keer in de week, en doet dat met nog net

zoveel passie en plezier als toen hij begon. Ruim anderhalf jaar geleden

veranderde er toch veel in het leven van de inmiddels 19-jarige Joeri. Hij gaat

namelijk aan de Hogeschool Amsterdam studeren (Sportmanagement), en gaat

daar vanzelfsprekend ook trainen. Dan komt hij eigenlijk pas echt in aanraking

met het topsportklimaat in Nederland. "Het was een hele openbaring. De trainers

zijn van heel hoog niveau en ook de mogelijkheden zijn veel ruimer. Zo kunnen

we bij slechte weersomstandigheden binnen trainen en is er veel meer aandacht

voor krachttraining.”

Kampioen van Zeeland & Nederland & België

Toch blijven de verwachtte verbeteringen van zijn persoonlijke records nog even

uit. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de nieuwe omgeving, een andere

mentaliteit en voor het eerst op zichzelf wonen. Op dit moment heeft hij de

stijgende lijn weer te pakken en hoopt dit voort te zetten in de komende

wedstrijden. Vijf keer in de week traint hij hard om nog meer prijzen te pakken.

Winnen en verbeteren, daar draait het om bij Joeri. Hij won tot dusver maar

liefst 25 keer een Zeeuws Kampioenschap, was elf keer de beste in België en

won al eens een interland met Duitsland. Toch behaalde hij de mooiste

overwinningen tijdens de Nederlandse Kampioenschappen voor junioren. Dat

gebeurde maar liefst zeven keer (5x hinkstapspringen, 2x verspringen). Een

erelijst om u tegen te zeggen. "Ik ben daar ook ont2ettend blij mee en de sport

heeft mij al heel veel mooie momenten opgeleverd. Toch wil ik nu doorgroeien

en de stap naar de senioren maken.”

Top El< Amsterdam 2016

Joeri wil zich de komende tijd vooral blijven ontwikkelen en aanhaken bij de top

van een EK voor heren. Dit alles hangt samen met het verbeteren van zijn

persoonlijke records. Zo wil hij bij het verspringen de afstand van 7,20 meter

halen en bij het hinkstapspringen ruim 14 meter. De talentvolle springer neemt

dus geen genoegen met de prestaties tot dusver en zal alles eraan doen om zijn

doelen te bewerkstelligen. "Ik zal er inderdaad alles aan doen. Mocht dat

allemaal lukken dan is het EK in 2016 mijn uiteindelijke doel. Het is toevallig in

AMBASSADEUR SLUIS
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Brouwerijstraat 9 - 4501 CM Oostburg - tel +31 (0) 117 - 45 48 61 - www.bruidshuisellen.nl

Fysio-Fitness Aardenburg
De eerste stap naar een nieuwe manier van leven ?

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

Kijk voor alle info:   www.fysiofitnessaardenburg.nl

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.
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In de gaten gelopen.6In de gaten gelopen.6

Verhaaltje met  de  W's.

Evelien Daelman
aarom;  waarschijnlijk omdat ik geen nee kon aar geniet ik van; na het lopen een lekker glaasje W Wzeggen en af en toe aan een nieuwe uitdaging wijn. Terwijl ik weet dat dit echt zo FOUT is. 

toe ben. Daarom ben ik meegegaan naar de infoavond in Leuke dingen doen met Petra stedentripje maken of zo! 
het Zwin voor een beginners loopgroep. Dat werd zo Vakantie met de caravan naar een camping waar de zon 
leuk uitgelegd dat je al vlug overstag gaat. En jawel hoor schijnt (Frankrijk). Geniet gewoon van het leven zo het 
we zijn begonnen met 2 minuten hardlopen en dat een nu loopt! Waar ik ook echt van geniet is de zon. 
paar keer achter elkaar en ook nog een paar keer per 

at boeit mij in het leven; De mensen die me week. Zwaar vonden we het wel en ja waar begin je dan Wdierbaar zijn, de medemens en de dingen die dat aan. Gelukkig was het een grote en gezellige groep. 
met zich meebrengt. De jongens zien opgroeien en ze Afzien was dat in het begin zeiden de "deskundigen". En 
proberen een goede basis en jeugd te geven.wat blijkt nu na 2 jaar is het nog steeds afzien, want ja je 

blijft je grenzen verleggen.
at zijn mijn ambities; Dat is nogal  Wvariërend. Eerst had ik ze niet, ie ben ik;  Evelien Daelman de Feijter. (zus van de 

toen dacht ik op naar de 10 km. Nu Winmiddels bekende voorzitter) geboren in 
hebben we de 5 km gelopen in Cadzand Schoondijke, ben getrouwd met Carl en na ons trouwen 
en dan zie je een heleboel bekende in Waterlandkerkje gaan wonen. We hebben 2 jongens 
meelopen bij de HM en dat vind ik dan Jean-Pierre (17) en Antoine(15)  Hou van Zeeuws 
zo'n prestatie dat ik dacht. Hmm dat zou Vlaanderen, kan me dan ook niet voorstellen dat ik dit 
ik ook wel willen! Maar dan leg ik de lat ooit zal verlaten
wel heel hoog voor mezelf!! Maar dat lijkt 
me zo'n enorme prestatie.at doe ik;  Werk 3 dagen Wper week op een 

elke goede ideeën heb ik voor 
accountantskantoor, en Wdeze lopersgroep; Gewoon zo 

aangezien ik geen zit vlees 
door gaan als gezellige groep, met 

heb, probeer ik op de 
belangstelling voor elkaar. En 's winters 

fiets naar m'n werk te 
een keer lopen op het industrieterrein (kunnen we 

gaan als het weer 
tenminste ongestoord een glaasje gluhwein drinken).  

het toelaat.  

Hier werk ik al 23 ie volgt? Laat dat maar mijn naamgenoot Evelyn 
jaar met een leuke Wzijn, we hadden in het begin hetzelfde 

groep collega's. looptempo en daarna is het gezamenlijk ingezakt 
Verder doe ik (Moet vast een uitdaging zijn voor Sjaak, om ons weer 

vrijwilligerswerk in op te krikken). Trouwens petje af voor onze trainer, om 
het dorp en ons in toom te houden en aan het lopen te krijgen.                                       

omstreken. Probeer                                                BEDANKT IEDEREEN
ook nog mijn stem te 
laten horen in een 

ritmisch koor wat ook 
een enthousiaste 

groep is. Verder 
volg ik nog een 
cursus voor het 
werk. Kortom 
verveel me nooit! 
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