
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. 

Opmaak:

Ronald van de Veire 
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Oh wat een heerlijke en sportieve zomer !Oh wat een heerlijke en sportieve zomer !
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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 Simon                            de Feyter
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ColofonColofon
Clubblad Atletiekvereniging de Wielingen.
Opgericht op 7 mei 1984.
( Aangesloten bij de KNAU )

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.

    

Voor u ligt al weer een compleet nieuwe uitgave van clubwedstrijd 28 september; coopertest 10 oktober; 
het clubblad van AV de Wielingen. en de elderschanscross op 19 oktober zijn alweer 
Ook ditmaal weer boordevol nieuws, over de volop in voorbereiding. Zoals u ziet blijft er altijd 
vereniging en alles wat daar mee samenhangt. wat te beleven.
Het is de uitgave voor de herfst, dus dat betekent Veel plezier en inspiratie bij het lezen van dit 
dat de zomer achter ons ligt. clubblad.                               
Qua weersomstandigheden een echte zomer en dit 

 Simon de Feyterlijkt nog wel even aan te houden. Het betekent ook 
dat de zomerlopen weer achter ons liggen, ditmaal 
met een nieuwe organisatie. De organisatoren en 
coördinator (Sonja Huigh) hebben dit knap voor 
elkaar in hun eerste jaar.
De volgende wedstrijden: baanwedstrijd 31 
augustus; dwars door de zwingeul 22 september; In deze uitgave hebben we er voor gekozen om de 

herinneringen aan Leo Fieret vanuit 
een andere hoek te belichten.

En wel vanuit de jeugd/trainers en zijn zoon, dit omdat 
we bij de vorige editie in tijdnood zaten. 

Vooral de foto's hierbij spreken boekdelen.
Veel dank voor jullie schrijven en foto's.

In het bijzonder Miranda Steyaert heeft hierbij een 
belangrijke rol gespeeld.

Namens de redactie welbedankt, 
Neeltje de Kraker-Voogt

Leo

Van de redactieVan de redactie



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 Frédérique Versluijs Jurycoördinator
Kamerikstraat 13, 4505 AL Zuidzande Johan Huigh 0117 402126
06-52335365 jwhuigh@zeelandnet.nl
fremiro@zeelandnet.nl

Wedstrijdsecretariaat thuis
Vice-voorzitter Simon de Feyter Froukje de Vries 0117 454756

Lange Heerenstraat 85 wil.fro@kpnmail.nl
4507 KR Schoondijke
0117 401900 / 06-57335524 Wedstrijdsecretariaat uit
simon@simondefeyterbv.nl Anke van der Hooft 0117 454254

ahooft@zeelandnet.nl
Secretaris/Penningmeester

Nico Verheul Coördinator Trainers
Steenbok 8, 4501 GS Oostburg Arno van Damme 0117 491475
0117 452320 / 06-22906842 avdcd@zeelandnet.nl 
verheuln@zeelandnet.nl

Coördinator WINTERLOPEN
Algemene bestuursleden VACANT

W.O.C Bram de Kraker Coördinator ZOMERLOPEN
‘t Schuttebocht 8, 4501 AA Oostburg Sonja Huigh 0117 720017

  s.huigh@zeelandnet.nl
a.d.kraker@tue.nl

Voorzitter jeugdcommissie  
VACANTJeugdcommissie Jan Ducaat

Schuitvlotstraat 15, 4503 AK Groede
Voorzitter Sponsorcommissie

06-21606088
Theo Rabout 0117 450204

jducaat@gmail.com
trabcar@zeelandnet.nl 

webmasterAdri Vermue
Sjaak Luteijn 0117 455407Veerhoekpolderweg 12

webmaster@zeelandnet.nl4501 NM Oostburg
0117 452685 / 
avermue@planet.nl

Marc van Vlierberghe
Poolster 61, 4501 GP Oostburg
0117  451855
runningmarc@hotmail.com

(wedstrijd organisatie commissie)

0117 851934

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 Maarten Fieret
Wendy van de Velde
Maandag 18.30 tot 19.30 (zomer)
Maandag 18.15 tot 19.15 (winter)

Pupillen B Davina Doens-van Luik 
Myrthe de Ruijsscher 
Maandag 18.30 tot 19.30

Pupillen A1 & A2 Daisy van de Velde en Angelique van Hee
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.)

Obesitas loopgroep Hannah Risseeuw
Dinsdag 18.45 tot 19.30

Loopgroep 1 Sjaak Luteijn
Donderdag 19.30 tot 20.30 Baan

Zondag 10.00 tot 11.00 strand
          park.Noordzee

Patrick van Quekelberghe
Dinsdag 19.30 tot 20.30 Baan(niet tijdens

zomerlopen)

Loopgroep 2 Sjaak Luteijn
Donderdag 19.30 tot 20.30 Baan

Patrick van Quekelberghe
Zondag 10.00 - 11.00 strand

          park.Noordzee

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

A ge iq e  e chor o 5 4 0 O st gn l u van H e S pi en 0, 5 1 HB o bur
1 7 4  70 1 5 07 7

                 ange ique @hot ai com                      l vanhee m l.

h e te j e o r 5 , 0 POos gNat ali  S i a rt  P olste 1 9  45 1 G tbur
6 2  5 5  00  3 0  0 0

m . hal tm .is nat ie@ho ail com

L t S ho o n 34 4 1  Oos gSjaak u eijn c rpi e , 50  HB tbur
11  5 5  70 7 4  4 0

e y sjaak anet nll n _ @kpnpl .

a v n Q e b eP trick a  uek l ergh
inae st aa  9  Re rt r t 1  

5  CA de g4 27  Aar nbur  
01 7 4  3 41  9 2  5
pque e @ze l dne .k l e an t nl

D vin o n - an L ika a D e s v  u
tr  2, 5 1 J  o burVolders aat 4 0 M O st g

0 7  1 011  45 0  4
a ina l@ ed v v z elandnet.nl

D y an e e rouw rijst aa  0  ais  v  d  Veld B e r t 5 ,
4 1 CR o bur50  O st g
0 1  51 7 45 3 53

d_ lde ho ail omdaisy_v ve @ tm .c  

W d   e e d B uw ri t  50en y van d V l e ro e js raat , 
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 ne .w ndy 3 e and t nl

h Ri ee w B uw i r  3 4 0 R deHanna  ss u ro er jst aat 6, 5 3 B  Groe
0  4 5  5 36 1  4 8  0

ris e uw m l. ohannah s e @hot ai c m

y h  d  Ru s h Maag nbe gw 9  M rt e e ijs c er de r eg ,
4 01  Oos burg5  NG t

1  5 5  201 7 4  5 4
e . 2 i al nlB rt 6 @t sc i.

a en F e e Chr st e s t 4 04 dzandeM art  i r t i off l traa  1, 5  AG Zui
 5 2  6 306 2  9 7  7
aarte f e e @ t ai c mm n i r t ho m l. o

u n H e Oude rk t aa  4  S za  o k  Ke s r t 1 ,
4 0  o bur5 1 AD O st g

ho e and t nlm ek@ze l ne .

Men kan altijd contact opnemen met de trainers voor verdere uitleg of informatie
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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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Berichten uit het bestuurBerichten uit het bestuur
 via het                            van onze voorzitter 

Frédérique Versluijs
Het kan u niet ontgaan zijn maar omdat wij het Dwars door de Zwingeul: zondag 22 sept. 2013
belangrijk vinden u tijdig op de hoogte te brengen gaat Dwars door de Zwingeul toch door. 
van de recente ontwikkelingen binnen onze De jeugd start om 10.15 uur (1 km) en de rest start 
vereniging, ontvangt u vanaf nu regelmatig een om 10.30 uur voor 7,5 km. 
nieuwsbrief waarin u geïnformeerd wordt. Inschrijven bij Strandpaviljoen de Zeemeeuw.

Exploitatie baan Clubkampioenschappen: zaterdag 28 sept. 2013
George Schanck heeft een tekening gemaakt van De clubkampioenschappen beginnen om 13.00 uur. 
de eventueel nieuw te bouwen opslag-, vergader- Het programma is nog niet helemaal bekend. 
en kleedaccommodatie. Ook de prijzen zijn Raadpleeg dus regelmatig onze website en geef je 
opgevraagd en die zijn nu bekend. Het bestuur en gauw op! We verwachten heel veel leden op ons 
een aantal deskundigen gaan hiermee aan de slag. eigen clubkampioenschappen!!

Onderhoud baan Coopertest: donderdag 10 oktober 2013 
Trots kunnen we melden dat het vele werk verricht wordt op de reguliere trainingsavond voor de 
op en om de atletiekbaan heeft geresulteerd in een 2e  keer dit jaar een coopertest georganiseerd. 
goedgekeurde baan!!! Deze datum valt  “In de week van de opvoeding”, 

georganiseerd door St. Welzijn. Dit jaar met als 
5e Ir. Knaap Pub + thema: “papa/mama ga je mee sporten”. 
6e Baancircuit op Daarom de oproep aan alle jeugdleden, doe mee 
eigen baan en neem je vader en/of moeder mee!!! Maar ook 
Inmiddels hebben we de oproep aan alle oudere leden, doe mee en neem 
onze baanwedstrijd je kind(eren), familie en buren mee!!!
achter de rug en we Vanaf 18.30 uur kan er worden ingeschreven. 
hopen dat jullie de Om 19.00 uur start de jeugd t/m 12 jaar voor hun 
gewenste resultaten 6 minuten coopertest en om 19.30 uur start 
hebben behaald maar iedereen boven de 12 jaar voor de 12 minuten 
bovenal dat jullie er coopertest. Bij grote deelname, kan het zijn dat 
plezier aan hebben we de groep splitsen, waardoor je misschien een 
beleefd!!! kwartier later start.

Trainingen Elderschanscross: zaterdag 19 oktober 2013
We hopen dat de extra We hebben een primeur! De cross competitie 
trainingen gegeven 2013/2014 begint met de Elderschanscross! 
door onze gasttrainers Er zijn wat aanpassingen gedaan in het 
hun vruchten zullen puntenklassement. Daar kunnen we nog niet veel 
afwerpen voor atleten over zeggen omdat er een nieuw voorstel komt 
en trainers en dat hieraan een vervolg gegeven kan vanuit de VZA. Wat we wel kunnen melden is dat 
worden. Houd de website en de nieuwsbrieven in de korte cross terugkomt ( ± 2000 m tot 2500 m ) 
de gaten!



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 



Nieuwe ledenNieuwe leden -5Opgezegd:
E. Bijman
W. Bron
G. Clement
S. Declerck
Y. Harmsen
F. van Hoorn
M. Mouton
J. van Opdorp
J. Pfaff
M. Thilleman
V. Verhulst

M. Fieret
J. van Hermon-Maas
Stan Salomé
Sophie Salomé
H. Versluijs
S. Visser

en dat de lange cross langer wordt ( 8000 m tot Hiervoor krijgt iedereen een 
10000 m). Het parcours van de Elderschanscross intekenlijst waarop de verkopen 
wordt ietwat aangepast. vastgelegd kunnen worden. Er 

hoeft dus geen geld 
Clubkleding geïncasseerd te worden, dat 
Omdat clubkleding saamhorigheid uitstraalt, verloopt middels automatische 
vinden we het belangrijk dat onze atleten zo veel incasso. De lotenverkoop loopt 
mogelijk lopen in onze zwart/witte kleuren. door tot medio oktober.
De clubkleding is weer te bestellen en het Voor elk verkocht lot krijg je € 1 reductie op de 
assortiment is uitgebreid met een Wielinger aanschaf van clubkleding!!! Evenals vorig jaar 
praktische handzame jas!!! Alle kleding is weer te zullen de beste drie lotenverkopers extra in het 
bestellen bij Sandra van Quekelberghe via zonnetje worden gezet.
pquekel@zeelandnet.nl. Graag bestellen voor 
1 november 2013.  DOEN!!! Bovenstaand is hetgeen er in de vereniging speelt 

en we hopen jullie op deze manier en via de Grote Clubactie
nieuwsbrief op de hoogte te houden.Vanaf begin september (officiële start verkoop 

14 sept. !) krijgt iedereen weer verkoopmateriaal Namens het bestuur,
aangeboden om loten (à € 3 per stuk) te verkopen 

Frédérique Versluijsaan familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten, 
dorpsgenoten, naamgenoten, lotgenoten enz. 
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Corine Haeck 03
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Jan van Hoeve 11
Fred Vermeire 12
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Helma de Keuninck 21
Heinz-Peter Lauret 23
Robert Vroon 28
Floris Valk 29
Els van Houte 29
Simon de Clerck 30
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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 !
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M
et een sportieve vader als 
voorbeeld (weg en 
baanatleet), kon het niet 
anders dan dat ook ik als 
kind ergens in de sport 

terecht zou komen.In eerste instantie volgde 
het voorbeeld van mijn vriendjes, waarmee ik 
na school op straat voetbalde en werd ik 
vanaf mijn 6e jaar voetballer bij de 
plaatselijke voetbalvereniging. 
In het veldvoetbal, waar ik tot mijn 17e jaar 
actief in was, moest ik het vooral van mijn 
loopvermogen en inzet hebben. Het was dus ook niet Vasseur (post). Veronique nu woonachtig in de 
vreemd dat ik op 15e jarig leeftijd bij de pas opgerichte provincie Limburg was vanuit de zwemsport 
“West Zeeuws Vlaamse Atletiekvereniging ” terecht overgestapt naar de triatlonsport. 
kwam. Later  veranderd  in AV de Wielingen. We kwamen in gesprek over de gemiddelde 
De 400 en 800m waren de nummers waar ik mijn fietssnelheid die ze haalde bij een wedstrijd. 
energie in kwijt kon. Ik nonchalant en goed gebekt als ik ben, zeggende dat 
Vanaf klein kind heeft de wielersport me altijd geboeid. ik dat wel veel beter kon. Inderdaad kon, en dat is 
Toen in de jaren tachtig van de vorige eeuw hier een voltooid verleden tijd, en niet kan, bleek later. Maar dat 
Zeeuws Vlaamse Trimbond operatief was heb ik menig verderop in mijn relaas. “Ah  dan doe je volgend jaar 
keer mee gedaan aan een race. Ook in de winter op de mee aan de Zwintriatlon, en 
veldritfiets. dan kan je dat mooi 
Als dan in die zelfde periode mensen als Johnny de bewijzen” was haar 
Martelaere en Bram van Lare, triatlons beginnen te antwoord.  “ Das goed” was 
organiseren lijkt het mij leuk om daar ook eens deel te mijn antwoord. “Die staat”.
nemen. Korte triatlons met zwemmen in een 

Wat had ik gezegd. zwembad. Bijvoorbeeld in Breskens en IJzendijke.  
Vijftien jaar niet 

Afijn, een sprong in de tijd. We zijn aangeland ergens in getraind. Nooit meer 
het begin van de zomer van 2012. Inmiddels gestopt  afgezien tot op het 
als ploegleider bij de Wielervereniging Zeeuws gaatje, en dan triatlon. 
Vlaanderen. Al 15 jaar niet actief als competitief Ik leek wel gek. In 
sporter, maar als begeleider en bestuurder betrokken datzelfde jaar ben ik 
gebleven in sport. Tijdens een zomerloop van AVdeW, op nul begonnen. 
waar ik als supporter van mijn vrouw aanwezig was, Te zwaar, geen 
geraakte ik in gesprek met oud–collega Veronique karakter, geen 

door Ronny Versluijs
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Zwintriatlon 2013
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conditie. Maar doordat ik op een gegeven moment me 
Sportieve groet,  had inschreven voor deze wedstrijd, gooide Fre me de 

feiten voor de voeten. Zonder training kun je aan zo'n 
loodzware sport niet deelnemen. Met vallen en 
opstaan, en na enkele keren blessureleed, kon ik 
werken aan een basisconditie. 
In de zomer van 2013 kon ik hierdoor al weer loopjes 
van 8 a 10 km lopen. Ook ben ik als voorbereiding op,  
weer eens gestart in een wielerkoers.  Al met al was ik 
klaar om op woensdag 4 september 2013 te starten in 
Sluis .

Om 14.20 h die dag ben ik samen met de Wielingers  
Jacky en Simon gestart, om na 2 h 58  te finishen in 
Knokke. Mijn persoonlijke doel net gehaald. Finishen 
binnen 3 uur. En Veronique Vasseur?  Die was veel 
sneller. Dus wat blijkt sporten doe je niet met je 
stembanden. Je laat het resultaat gelden. Veronique ik 
kon je niet overtreffen, je bent de beste!!!

Bij het overpeinzen en napraten moet  ik zeker de 
collega Wielingers niet vergeten te noemen. Zij die in 
Knokke getuige  waren: Jacky van Cuijck,Simon de 
Feyter, Jan van de Linde, Wim Huigh, Hannah Risseeuw 
en mijn schoonbroer Marco van der Meulen. Met jullie 
heb ik mogen meetrainen. Jullie waren het onder 
andere die me over de finish geroepen hebben. 

DANK JULLIE WEL!!
Verder dank ik  mijn vrouw Frederique, mijn kinderen 
Remy en Michelle , zonder jullie had ik het nooit gered!
De trainers  van AVdW alsmede de TC Zwinstreek , 
bedankt voor jullie motivatie en geduld met mij!
Ook alle enthousiaste supporters die naar Knokke zijn 
afgereisd. Thank you all!!

Mijn herintreden in de wedstrijdsport is me goed 
bevallen. Hopelijk kan ik mezelf motiveren om naar 
volgende doelen toe te werken!

 Ronny

archief: maart 2013



SPORTIEVO: sport-adres op Raadhuisplein 12 

 



De regio ontmoeting
 
Zaterdag 1 juni was het regio ontmoeting in Alphen aan de Rijn. Van 
onze vereniging waren Thian, Louise, Iza en ik uitgenodigd. 
Bij pupillen A1, waar Iza en ik bij zitten, deden er 25 meisjes mee. 
Met de meisjes van Zeeland zijn we 3e geworden, in de 3- kamp en 
ook bij de estafette.
Samen met Arno, Iza, Louise en mijn moeder reden we er in de auto 
naartoe. Thian kwam wat later want hij moest minder onderdelen 
doen.
Met heel Zeeland werden we laatst dat was wel jammer, maar we 
riepen toen de hele tijd we zijn eerste van de laatste, dus we waren 
toch nog eerste. We vonden het allemaal heel erg leuk.
 
Groet Romy Dieleman
 

Op de foto 's: 
Foto 1: De meisjes van pupillen A1 van Zeeland:

Iza, Ruchama ,Tamar, Romy en Elaine
Foto 2: Deelnemers van A.VdeW: Romy, Thian, Iza, Louise

Foto 3: kogelstoten Thian
Foto 4: hoogspringen Louise

Foto 5: wissel bij estafette Iza-› Romy
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Zeeuwse Kampioenschappen (pupillen en junioren) van zaterdag 7 september in Zierikzee. Alle Wielingers 
hebben een of meerdere medailles gewonnen, 11 in totaal, met 5 atleten: vlnr. Floris, Louise, Iza, Marijn, Thian. 

Proficiat. Foto van Barbara en Matthijs

Louise samen met 
Zeeuwse ploeggenoten
Emma en Fabienne



Na een jaartje ertussen uit te zijn geweest voor 
een studie ben ik inmiddels weer volop in 
beweging. In het voorjaar heb ik eerst alleen 
training gegeven waar nodig en vanaf augustus 
ben ik begonnen bij de B-pupillen ter 
vervanging van Brett. Na ongeveer 10 jaar de 
mini's en de C-pupillen training te hebben 

gegeven met mijn maatje Leo Fieret, is het 
nu toch even anders. Sowieso wilden Leo 

en ik eigenlijk niet zonder elkaar training 
geven, maar dat is (zoals jullie weten) 

helaas anders gelopen. 
We hadden het er vaker over om te 
stoppen met training geven maar 
als ik wilde stoppen wilde hij niet 
en als hij wilde stoppen wilde ik 
niet maar als we zouden stoppen 
gingen we dat toch echt samen 
doen.  Zowel op de baan als 

ernaast waren we dikke maatjes, 
ik mis hem en zal hem 

nooit vergeten.
doen.  Hij moet nog 4 worden maar is op 

Nu geef ik dan sportief vlak bijna niet te houden, 
toch weer hij zwemt, zit op judo, heeft z'n eerste dikke 
training maar nu banden race al achter de rug en zou het liefst 
met Myrthe en op atletiek gaan maar dat mag helaas nog niet. 
aan de B-
pupillen en dat Het lopen zelf had ik al 4 jaar niet meer gedaan, 
gaat best goed. mede door de komst van Florian maar zeker 
Tuurlijk is het ook door de vervelende blessures die steeds 
even wennen maar terug komen. Om blessure leed te 
maar we gaan voorkomen ben ik echt weer begonnen met 
ervoor! Meegaan 1 minuut lopen en langzaam opbouwen. 
met wedstrijden Ik heb goede schoenen, steunzolen en 
zit er voorlopig compressiekousen dus daar ligt het niet aan, 
niet in en dat is waarschijnlijk wel aan die 10 kilo teveel die ik 
wel een gemis mee draag maar daar wordt ook aan gewerkt ;). 
voor de pupillen Helaas heb ik toch af en toe last van mijn 
maar mijn gezin schenen en moet ik erg oppassen maar zolang 
gaat voor.  In het ik alleen loop of met een vriendin gaat dat wel. 
weekend wordt Ook laat mijn heup mij de laatste tijd erg in de 
er gewerkt en steek maar lopen is leuk en ik hoop toch weer 
gesport en mijn de 5km te kunnen lopen. 6 oktober is de 
zoontje Florian ultieme test, de 5km Singelloop in Breda. 
meenemen is Met de Brabantse gezelligheid en familie langs 
echt geen optie, de kant hoop ik netjes te kunnen finishen!. 
die gaat gewoon 

Groetjes,                       Davina Doens-van Luik tussen de atleten 
                                             Trainster B-pupillen  staan om mee te 

Pagina 10 2013 - 3

D
a
v
in

a
 

Davina en ‘sport’ zoon Florian

openhartig..
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GROTE CLUBACTIE &
AV DE WIELINGEN = WIN + WIN

Vanaf begin september (officiële start 14 sept.) krijgt iedereen weer verkoopmateriaal aangeboden om loten (à 
€ 3 per stuk) te verkopen aan familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten, dorpsgenoten. naamgenoten, lotgenoten ed. 
Hiervoor krijgt iedereen een intekenlijst waarmee de verkopen vastgelegd kunnen worden. Er hoeft dus geen geld geïncasseerd 
te worden, dat verloopt middels automatische incasso. De lotenverkoop loopt door tot medio oktober.

Voor elk verkocht lot krijg je 1 euro reductie op de aanschaf van de hieronder voorgestelde 
kledingstukken. 

 Evenals vorig jaar zullen de beste drie lotenverkopers extra in het zonnetje worden gezet.

Na een inventarisatieronde hebben we voor dit jaar gekozen om de kledinglijn verder uit te breiden  
met een zeerpraktische handzame jas. Heerlijk als extra laag om richting de training/wedstrijd te komen of huiswaarts te 
vertrekken per fiets/auto/voet/scooter/trein.

      

In goed overleg met Sportievo 
kan de club deze weer tegen sterk 
gereduceerde prijzen aanbieden:

 Er zullen op diverse momenten (trainingsavonden, wedstrijden) kijkmomenten worden ingelast. 
Verantwoordelijk hiervoor en voor de bestellingen is Sandra van Quekelberghe, 0117-492345, pquekel@zeelandnet.nl).

In navolging op vorige jaren is het ook nu weer mogelijk om kleding na te bestellen uit het bestaande aanbod.
Ook hierop is de lotenverkoopkorting ad € 1 per lot verrekenbaar.        

Artikel Kindermaten Volwassenen
1: Singlet(wedstrijdtenue) 25 30
2: T-shirt korte mouw 31 35
3: Shirt lange mouw 37 41
4: Tight kort 26 31
5: Tight Lang 36 41
6: Trainingsjack+broek 68 80
7: Trainingsjack+broek+vest 120
8: Losse broek, vest, jack 40
9: Rug/Sporttas 32 32
10: Sporttas 35 35

De uitrusting is geheel in de clubkleuren (zwart/wit) en functioneel getest. Inbegrepen is dat alle kledingstukken voorzien zullen 
zijn van ons eigen clublogo en/of naam.

CONTACTPERSOON BESTELLINGEN
SANDRA VAN QUEKELBERGHE * REINAERTSTRAAT 19

4527 CA  AARDENBURG * 0117-492345* pquekel@zeelandnet.nl

Verkoop zoveel mogelijk loten en verdien een WIELINGEN-JAS terug !

Grote Clubactie: 

Lotenverkoopkorting: 

Topverkopersprijs:

WIELINGER-ITEM 2013: 

Kijk/snuffeldagen:

NABESTELACTIE: KLEDINGLIJN AV DE WIELINGEN 

WIELINGEN-STORE ANNO 2013

BESTELLEN IS MOGELIJK TOT 1 NOVEMBER 2013 Organisatie/Communicatie         Spoc AV de Wielingen
Sandra van Quekelberghe        pquekel@zeelandnet.nl
Theo Rabout                                trabcar@zeelandnet.nl

 

WIELINGEN  JAS   JEUGD    € 45  
Maten: 128 - 140 - 152 - 164 

WIELINGEN  JAS   VOLWASSENEN  € 50 
Maten: S – M – L – XL – XXL - XXL 

 
  

Kenmerken Wielingen-Jas
* softshell materiaal. 
* 3000 mm waterdicht, 800 mm ademend, 3 lagen. 
* twee steekzakken met rits. 
* zakje op de linkermouw met rits. 
* jack volledig voorzien van waterdichte ritsen. 
* geprint WIELINGEN logo op voor- en achterzijde. 
* voorzien van windstopper. 
* onderzijde voorzien van aansnoerkoord JA

S



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



Lieve papa

Ik heb zoveel mooie herinneringen aan jou.
Ook over de atletiek en ik wil er een paar van de zoveel opnoemen.
Toen ik 6 jaar oud was mocht ik eindelijk mee naar de atletiek.
Ik vond dat toen zo leuk want ik kreeg les van jou en trad in de 
voetstappen van mijn grote zussen.
Jij was nog niet zolang trainer en kon het toen nog niet zo heel erg 
goed maar samen met je collega wist je er altijd een leuke en 
leerzame training van te maken.
Want jij was de trainer van de mini pupillen.

En de jaren vlogen voorbij je collega's veranderden nogal eens
 maar met elke collega kon je goed opschieten en je was altijd 
vrolijk onder een training. Ook ik ging verder en binnen een paar 
jaar gingen mijn zussen eraf dus zat ik nu alleen op de atletiek.
Maar jij bleef de trainer van de mini pupillen.

We gingen ook vaak naar wedstrijden toe, ik eindigde altijd als 
laatste maar dat vond ik niet zo erg van jij zei altijd tegen mij: 
meedoen is belangrijker dan winnen. Op den duur stopte ik ook 
met de atletiek want ik had het te druk met school.
Maar jij bleef de trainer van de mini pupillen.

Het laatste jaar had ik weer ambitie om te trainen en ik trainde
 dan ook met jou en Wendy mee.
Maar al snel werd ik meester Maarten en werd ik ook trainer van 
jouw groep. Jij had het de laatste tijd erg druk en ik nam het dan 
ook af en toe van je over of deed het samen met jou.
Want je was de trainer van de mini pupillen.

Pa, nu ben jij er niet meer 
En dat doet mij en heel veel mede atletiekers heel veel pijn.
We zullen je allemaal stuk voor stuk missen en nooit vergeten.
Want jij was de trainer van de mini pupillen.

Xxx je zoon Maarten Fieret 

Leo
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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



Lieve Leo,

Inmiddels is het weeral een aantal maanden geleden dat 
wij het verschrikkelijke bericht kregen van jou plotselinge 
overlijden, maar het gemis blijft!

We zullen jou herinneren als een leuke en goede trainer. 
Iemand die altijd klaar stond voor iedereen. Vooral de 
clubkampen die we samen met jou hebben meegemaakt 
waren in een woord GEWELDIG!
“Het feest kan beginnen want Leo is binnen!”.. 
dat moment zullen we nooit meer vergeten!

Leo rust zacht!   Daisy van de Velde

Leo een man die wij leerden kennen omdat Floris
 lid werd van AV de Wielingen. Leo leerde Floris
 samen met Davina de beginselen van 
atletiekonderdelen.Leo stimuleerde Floris op een 
positieve manier. Hij was een enthousiaste trainer
 met een gulle lach en een vriendelijk woord.
Leo heeft met zijn enthousiasme Floris het plezier in 
het beoefenen van atletiek bijgebracht. Floris geniet 
hier nog steeds van.Samen met Leo, zijn zoon Maarten 
gingen hij en Floris naar baanwedstrijden en loopjes.
Ze waren als jonge kinderen vaak samen op pad en
 af en toe ging Leo mee als trainer.
Leo zette zich in voor de sport en was ook een 
gangmaker op kampen. Wij zullen hem
herinneren als een warm, eerlijk en enthousiast
mens.Een ding weten we zeker Floris geniet
nog steeds van het beoefenen van atletiek.
En dat begint bij het begin en het enthousiasme 
waarmee dat je kan overbrengen. 
Hij heeft daar een aandeel in en
dat zullen we niet vergeten.

Johan, Floris en Pia
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De eerste keer dat ik Leo ontmoette was op club kamp. 
Het was de eerste keer dat ik mee ging en we sliepen met twee groepen op een kamer. Leo zou ook bij ons op de kamer liggen 
en heel toevallig lag hij in het bed tegenover mij. Die eerste avond ging het al snel de ronde dat Leo nogal diep in het glaasje 
had gekeken. Ik, als jonge naïeveling, geloofde dat natuurlijk meteen en ik nam gelijk mijn maatregelen om een eventuele 
uitbarsting van Leo tegen te gaan, ik sliep immers tegen over hem. 
Ik zag het al helemaal voor mij als zijn maag zich zou samenknijpen en Leo kreunend vooroverboog en ik ongewild het 
slachtoffer zou worden. Ik moest het allemaal zeker weten wat er die avond zou gebeuren en dus ging ik, tot mijn spijt, naar 
beneden verhaal halen. Sindsdien lachen ze er nog altijd mee op de training toen ik in mijn pyjama naar beneden kwam, die 
avond gebeurde er immers niks. 
De herinneringen waren er echter niet minder om. Ook ik leerde Leo snel kennen als een vrolijke lolbroek op het club kamp. 
Ook een paar jaar daarna, waarvan de herinneringen me beter zijn bijgebleven, gingen we weer op club kamp met natuurlijk 
Leo. Dankzij hem had ik nog tenminste een zaklamp tijdens de nachtelijke activiteiten. Ja, hij was zijn naam als vrolijke optimist 
meer dan waard. 
Een paar maanden later heb ik hem nog een paar keer gezien op de training en heel toevallig ook nog in de auto toen ik 
rijexamen ging doen, hij wenste me nog veel succes. De herinneringen zullen altijd bij blijven dat weet ik zeker. 
Rust zacht Leo.   Anomiem

Het trapje langs de atletiekbaan

In 2004 werden Eric en ik lid van A.V. de 
Wielingen . Eric was 7 jaar, toen hij in maart 

van dat jaar begon met de trainingen, toen op 
donderdagavond. Het was een leuke groep 

met Leo als enthousiaste trainer. Geregeld na 
afloop een 'Lang zij hij/zij leven' bij een jarige 

en dan natuurlijk ook de traktatie.  
Op het trapje langs de atletiekbaan werd bij 

het begin van het nieuwe seizoen een mooie 
groepsfoto gemaakt van Eric en de andere 

atleten met Leo en Davina erbij. Wij 
herinneren Leo als een betrokken en 

enthousiast lid/trainer van de vereniging, die 
altijd bereid was te helpen en voor wie niets 

teveel was.
We wensen zij die achterblijven veel sterkte.

Eric en John Bijman, Aardenburg

LeoTerugdenken aan ...



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 



De meeste van mijn optredens als jurylid/scheidsrechter springers laten springen en vervolgens alle 11 meter 
vinden plaats in Rotterdam of ergens in Zeeland en dan springers. Daardoor moesten we per beurt maar 2 keer 
voornamelijk bij kleine wedstrijden. Tijdens dat soort van balk wisselen. Na 3 beurten moeten de deelnemers 
wedstrijden  mag ik dan prestaties beoordelen van in omgekeerde volgorde van de ranglijst springen 
Wielingen toppers als Iza, Romy of Louise. Hartstikke (nummer 1 als laatste) en toen kwam het zo uit dat we 
leuk natuurlijk, maar niet zo speciaal als jureren tijdens per beurt 6 keer van balk moesten wisselen. Gelukkig 
een belangrijke wedstrijd in een groot stadion… speelde dit alles zich af in de schaduw, zodat het wel te 

doen was. Het hinkstapspringen werd gewonnen door 
In juli had ik weer de mogelijkheid om te jureren bij de Fabian Florant en er was een mooie 7e plaats voor onze 
N.K. senioren in het Olympisch stadion. Vorig jaar was eigen Joeri van der Hooft (helaas niet de zo gehoopte 
ik daar actief geweest als baancommissaris (kijken of 14 meter gehaald). Hoogtepunt van de dag was de 
iedereen netjes in z'n baan blijft), dit jaar had ik 10.04 die Churandy Martina liep op de 100 meter.
voorkeur voor technische onderdelen opgegeven. 

De tweede dag van het N.K. stond ik in het veld bij de 
De maandag voorafgaande aan het N.K. was de lange werpnummers. Ik moest in de volle zon de plaats 
vrijwilligers bijeenkomst. Hierin werd verteld wat je als bepalen waar de diverse projectielen neer kwamen. Als 
jurylid wel en juist niet mag doen. Zo moet je proberen eerste kwamen de dames in actie voor het 
vooral zittend je werk te doen (anders val je teveel op kogelslingeren. Dit is 
tijdens de TV uitzending) en mag je tijdens het jureren het gemakkelijkste 
niet eten, drinken, foto's maken of Twitteren. onderdeel om de 

landingsplaats te 
De eerste dag van het N.K. stond (zat) ik bij de afzetbalk bepalen. Zo'n 
voor het ver- en hinkstapspringen. Ik moest beoordelen slingerkogel maakt 
of de atleten met hun afzetvoet wel of niet de namelijk een diepe put 
plasticine raakten. Dit was een taak die ik tijdens een in het veld en blijft daar 
baanwedstrijd in Zierikzee ook wel eens gedaan heb. netjes in liggen. Bij dit 
Hier kijkt er echter een hele tribune mee plus de TV onderdeel heb je een 
camera van de NOS (waarop ik even kort te zien ben soort gelijk probleem 
geweest). Als eerste waren de dames aan de beurt voor als bij het 
het verspringen. Dafne Schippers had zich op het hinkstapspringen. Je 
laatste moment afgemeld, zodat de titel naar de wat hebt namelijk dames 
minder bekende Brenda Baak ging. Daarna was het de die linksom draaien en 
beurt aan de heren voor het hinkstapspringen. Ondanks dames die 
dat het een N.K. is, is er toch nog wel wat niveau rechtsomdraaien. Uit 
verschil. Zo haalt de minst goede deelnemer de veiligheidsoverweginge
zandbak niet eens als hij van de 13 meter balk moet n wordt de slingerkooi 
springen. De beste springer na de stap al bijna in de maar aan een kant 
zandbak staat als hij van de 11 meter balk moet open gezet (anders 
springen. Daarom mogen de deelnemers kiezen van vliegt de kogel de baan 
welke balk ze springen en dat betekent hard werken op als ie per ongeluk te 
voor de jury. Plasticine er uit, oude balk optillen, vroeg wordt 
omdraaien en weer terugleggen, nieuwe balk optillen, losgelaten). De eerste 3 pogingen kan je natuurlijk eerst 
omdraaien en weer terug leggen en dan de plasticine er rechtsom en daarna linksom laten gooien, maar voor 
weer in. Op den duur werden we er handig in. Tijdens de laatste 3 pogingen ben je wel genoodzaakt om 
de eerste 3 beurten hebben we eerst alle 13 meter 
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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



telkens te wisselen. Gelukkig stond ik in het veld, dus wel een dusdanige techniek dat hun speer netjes landt 
had daar verder geen werk aan. Het tweede onderdeel (we hebben maar 1 worp moeten afkeuren). Bij een 
die dag was het discuswerpen voor de mannen. Ook bij Zeeuwse baanwedstrijd vallen wel meer speren plat, 
een discus is het gemakkelijk te zien waar hij neerkomt, met alle discussies van dien. Het speerwerpen werd 
alleen moet je wel oppassen die na de lading zomaar 5 gewonnen door Nadine Broersen, die afgelopen maand 
meter door gaan schieten. Het is een kwestie van op het W.K. in Moskou de zevenkamp deed.
vooral niet recht achter de landingsplek te gaan staan 
en je ook niet te laten afleiden door alles wat er Als pas gediplomeerd scheidsrechter, heb ik speciaal 
rondom je op de baan gebeurt. Het discuswerpen werd gelet op hoe de scheidsrechters van mijn onderdelen 
gewonnen door W.K. ganger Erik Cadee en verder het deden. Ik moet zeggen dat ik ze echt heel goed 
behoorde tienkamper Ingmar Vos ook tot de vond en dat ik nog veel ervaring moet opdoen bij 
deelnemers. Zelf was ik 2 keer kort in beeld bij de live kleinere wedstrijden om ook zo goed te worden. Al met 
uitzending van Studio Sport (maar dat is vast niemand al was dit een hele mooie ervaring. Volgend jaar hoop 
opgevallen ). Het laatste onderdeel die dag was het ik weer van de partij te zijn.
speerwerpen voor de vrouwen. Bij speerwerpen is het 
lastig om te beoordelen of een speer als eerste met de Steven
punt de grond raakt en dus niet plat neerkomt. 
Gelukkig hebben de meeste deelnemers op een N.K. 

Moeder Anke 
bericht over Joeri

Over de plaatsen was Joeri nog wel 
tevreden, over de afstanden niet.
Hss zaterdag 13.85 m, ver 6.67 m.
(resp. 7e en 11e).
Hij had weer wel behoorlijk wat rugklachten. 
Er stond afgelopen maandag (22 juli 2013)
wel een mooi stukje in de PZC over het 
hinkstapspringen van Joeri.
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Uw computer specialist in Oostburg en omgeving

Voor nieuwe computers, reparaties, onderdelen en accessoires

Nieuwe computers worden gratis bezorgd en geïnstalleerd.*

Ook geven wij computerles, dit doen wij bij u thuis
Op uw eigen computer.

*(vraag naar de voorwaarden)

Poolster 174, 4501 GN Oostburg
T 06-205 104 20 

E-mail 
Web. 

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



In de gaten gelopen.8In de gaten gelopen.8
Verhaaltje met  de  W's.

ie ben ik: Ik ben George Schanck, at boeit mij in het leven; Toch 
sinds 7 jaar woonachtig in vooral kunst en architectuur WOostburg. Na mijn bouwkunde Wkunnen mij heel erg boeien. Van 

opleiding MBO ben ik rechtstreeks bij mijn een cisterciënzer abdij of gotische kathedraal 
eerste werkgever begonnen, dit was tot een modern ontwerp van Tadao Ando. 
Bouwkundig Bureau Dubbeldam. Nadat ik een Maar ook design en interieurontwerp, de 
jaar gewerkt had, begon het toch weer te interactie van een 
kriebelen en ben ik een avondstudie HBO gebouw met licht, 
bouwkunde gaan volgen in Rotterdam, dit ruimte en ook de 
heeft mij een Bachelor of Built Environment omgeving. Deze 
(B BE) opgeleverd of te wel in goed vormen allen een 
Nederlands de titel van ingenieur (.ing). integraal deel van 

een gebouw. Ook de 
at doe ik; Ik ben werkzaam bij VAC 

meer technische 
engineering in Schoondijke. Hier 

aspecten zoals de Whoud ik mij bezig met het 
bouwfysica, de 

ontwerpen en uitwerken van alle 
opbouw van een 

voorkomende bouwwerken, van dakkapellen 
constructie en de 

tot strandpaviljoens, bedrijfsgebouwen en 
ontwikkelingen op het gebied van duurzame 

woningen. Vanaf de eerste ontwerpschets, 
bouwmaterialen en energie vind ik zeer 

bouwaanvraag tot en met de begeleiding in de 
interessant. 

uitvoering.

at zijn mijn ambities; Als ik er 
aarom de beginnersgroep; Welke 

ooit nog eens de mogelijkheden 
beginnersgroep , bestaat deze dan Wen vooral tijd voor heb een W……???  Na enige communicatie 

master in de architectuur behalen. Tot die tijd 
met de redactie blijkt het te gaan over de 

wil ik mij toch op sportief vlak nog wel wat 
loopgroep die traint onder leiding van Sjaak. 

verbeteren. Nadat ik vorige winter het cross 
Na de opstartcursus van “Running starts here” 

seizoen mee heb gelopen, heb ik het 
ben ik lid geworden van AVdeW en eigenlijk 

bescheiden doel om niet meer als laatste te 
gewoon mee blijven trainen. Een beginner 

eindigen. Voor de rest vooral nog wat sneller 
vind ik mezelf zeker niet meer, vooral niet na 

gaan lopen. En misschien in de toekomst nog 
de 15km die ik dit jaar in Puyenbroeck heb 

eens een Urban Trial of een strongmen run.
gelopen en een 2 weken later nog eens in 
Brugge. Ondertussen train ik ook al een hele elke goede ideeën heb ik voor 
tijd met de groep onder leiding van Patrick. deze lopersgroep;  Aangezien ik Wmij niet beperk tot één 

aar geniet ik van; Ik kan van erg 
loopgroep in het bijzonder kan ik 

veel dingen genieten, kunst en 
daar eigenlijk geen zinnig Warchitectuur, klussen aan mijn 
antwoord op bedenken. 

huis, tekenen, maar vooral van het lezen van 
Wat ik wel kan meegeven is zoek je 

een goed boek. Al is een lekkere trappist ook nooit weg. 
grenzen op, misschien liggen ze wel 

Het lopen is ondertussen ook erg verslavend gebleken, 
verder dan je denkt.

daarbij vind ik het erg leuk om aan bijzondere lopen 
mee te doen zoals Dwars door Brugge (15km), ie volgt; Ik heb Judith de Groote 
de midzomernachtrun in Gent (10km), weten te strikken om mij op te 
de Nightrun in Antwerpen (10km), maar ook onze eigen Wvolgen. Zij maakt 
Dwars door de Zwingeul. behoorlijk lange wandeltochten.
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Prachtig weer, natuur als decor, 
zon en vriendschappelijke mensen. 

Traditionele kenmerken van onze Zomerlopen 
Van IJzendijke tot en met Cadzand-Bad.

Dank aan de organisatoren, de gastmensen en 
zeker en niet in de minste plaats de talloze vrijwilligers.

Dank je wel en 
TOT VOLGEND JAAR

Z    merlopenZ    merlopen 2013012 3

foto’s: Lennart Verheul
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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.



 

               Studententraining 

                  AV de Wielingen 
   Oostburg             
          Baljuw Veltersweg 15          Voor iedereen 
                       (16+) 
              Elke vrijdag 
               20:00 - 21:00 
                   vanaf 13 september 
          Niet-leden:         (unieke 1e training) 
         Eerste 4 trainingen gratis! 
         Daarna kan je lid worden of zonder 
          Trainingen                                 problemen stoppen 
      van kwaliteit met  
                        veel gezelligheid en sfeer  

Meer info en opgeven bij: 
 

Jordy Engelaar 
 

Jordy_engelaar@live.nl 

06-20311998 
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stimulans  om door te gaan met wedstrijd atletiek. In het Hardlopen in Zuidzande begin van de jaren zestig liep ik in de avond bijna dagelijks 
een trainingslooptje van de boerderij in de Obijnsweg naar 

Al een aantal jaren wordt elke laatste dinsdag in juli in 
Potjes en terug. In die tijd was ik waarschijnlijk een van de 

Zuidzande een hardloopwedstrijd georganiseerd door AVdeW. 
weinigen en misschien wel de enige die in Zuidzande aan 

Een oplettende toeschouwer zal de afgelopen 13 jaar in het 
hardlopen deed. Jaren later, hoorde ik via mijn moeder van 

bordeaux rode tenue van the Hague Road Runners  Izaak 
de zomerloop in Zuidzande. Omdat ik nog steeds actief was in 

Luteijn tussen de deelnemers waargenomen hebben. Wat een 
de atletiek, leek het mij leuk om na zoveel jaren nadat ik, als 

Hagenaar met een typisch Zuidzandse naam ertoe beweegt 
eenzame loper, op het dorp liep nu mee te doen met een 

elk jaar mee te lopen in deze wedstrijd wil ik in dit stukje 
wedstrijd in datzelfde dorp. Dit beviel mij zo goed dat ik 

duidelijk maken.
sinds 2001 elk jaar meeloop.  De loop combineer ik steeds 

Mijn eerste hardloop activiteiten vonden plaats op de lagere 
met een bezoek aan mijn moeder in de Sint Jorisstraat. Hier 

school in Zuidzande. Er was toen een middagpauze van half 
kan ik mij ook omkleden en na afloop douchen. Inmiddels 

twaalf tot één uur. Rond half één waren er altijd een aantal 
gaan de jaren wel tellen, want in 2001 liep ik de 10 km 

kinderen terug op school en werden diverse spelletjes 
binnen de 45 minuten maar afgelopen juli lukte het niet meer 

gedaan. Wat elk jaar weer terug kwam, was het rennen van 
om binnen de 50 min te finishen. Wel zag ik tot mijn schrik 

een rondje over het parcours Kamerikstraat, Oostburgsestr., 
dat ik inmiddels de oudste deelnemer ben aan de 10 km. 

Dorpsstraat met start en finish bij de uitgang van het 
Dus lopers geboren voor 1945 doe daar volgend jaar wat aan. 

schoolplein aan de Zegveldstraat. Omstreeks 1955, toen ik de 
Je bent niet snel te oud om te lopen en in de loop der jaren 

vijfde klas zat, kregen we hierover een opmerking van 
wordt het hardlopen door steeds oudere mensen beoefend. 

meester Van de Reepe dat het rondje wat we liepen eigenlijk 
Begin jaren zestig liep ik 

niets voorstelde en dat hij in zijn jeugd veel verder liep. We 
regelmatig wedstrijden in 

moesten toch minstens naar de Oostburgsebrug en terug 
Zeeland. Als ik dan thuis kwam 

lopen. We lieten dat niet op ons zitten en de volgende dag 
meldde ik vaak: “die oude man 

werd er naar de Oostburgsebrug en terug gelopen. Ik slaagde  
liep ook weer mee en hij liep niet 

er al in om in de kopgroep te eindigen tussen een paar 
eens achterin”. Die oude man was 

jongens uit klas zes en zeven. Overigens zag het parcours er 
toen tegen de veertig jaar en liep 

toen heel anders uit dan nu. Er was toen nog geen ventweg 
in een veld van twintigers. 

langs de Oostburgsestraat. Er was een smalle weg bestraat 
Tegenwoordig geef ik looptraining 

met kinderkopjes met aan weerszijden een  strook klinkers 
in Den Haag aan twee groepen 

voor de fietsers en daarnaast een sloot met bruggetjes naar 
van elk ± 20 mannen en vrouwen, 

de aangrenzende huizen. De Kamerikstraat en de 
voornamelijk zestigers en enkele 

Zegveldstraat waren maar aan één zijde bebouwd en aan de 
die jonger zijn, maar diverse 

overkant lagen de weitjes van Bron. De Christoffelstraat 
lopers zijn de zeventig al 

bestond nog niet en de Kamerikstraat hield bij de 
gepasseerd en mijn mede trainer 

Zegveldstraat op.
vierde onlangs zijn tachtigste 

Een aantal jaren later leverde ik goede prestaties tijdens een 
verjaardag.

sportdag op de middelbare school. Daarom werd ik door een 
Tot ziens op 29 juli 2014 in 

klasgenoot uitgenodigd om mee te doen met een 
Zuidzande, Izaak Luteijn

hardloopwedstrijd in Middelburg. Ik finishte hier als tweede 
vlak achter de gedoodverfde winnaar. Dit was voor mij de 
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Za. 19 oktober Elderschanscross Aardenburg 
Zo. 17 november DRV-natuurloop Strandpaviljoen De Zeemeeuw 
Zo. 8 december Jules Unlimited 
Di. 31 december DRV-Sylvesterloop Bos van Erasmus
  

Zo. 2 februari DPO-Halve Marathon Cadzand 
Zo. 16 februari DRV-natuurloop "Moio Beachclub" 
Zo. 2 maart DRV-natuurloop "Strandpaviljoen De Zeemeeuw"

WinterlopenWinterlopen

2
0

1
3

2
0

1
4

ElderschanscrossElderschanscross
19 oktober 2013

Start: 12.30 uurStart: 12.30 uur

Zoals jullie weten is het najaar altijd het begin van het crossseizoen. 
Dit jaar is de eerste cross bij AV de Wielingen en al snel.
De officiële uitnodiging zal binnenkort aan alle 
verenigingen worden toegestuurd en ook naar de leden 
van onze vereniging. Echter het is zeer vroeg en daarom meenden 
wij als WOC jullie bijtijds op de hoogte te stellen en de datum 
alvast door te geven.W
O

C

VooruitblikkenVooruitblikken




