
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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Wie een kuil graaft.....Wie een kuil graaft.....
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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 Neeltje                         de Kraker - Voogt

Pagina  1  2013 - 4

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
Jan Ducaat

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.

    

Met het vallen van de bladeren en misschien wel clubactie, dit onder leiding van 
sneeuw valt er wederom een clubblad in jullie Sandra van Queckelberghe.
brievenbus. Vol met sportieve en andere ervaringen Verder zijn er verslagen van lopers, wandelaars en 
van de afgelopen maanden. atletiekervaringen; zoals de Zeeuwse kustmarathon, 
We hebben een nieuwe rubriek, dit op initiatief van de Dwars door de Zwingeul, Dam tot Damloop, 
Maarten Fieret,  genaamd "het  Estafettestokje". Halve Marathon Eindhoven en Indoor Hulst. 
Maarten zal ieder kwartaal een andere jeugdtrainer We hebben zelfs een uitgebreid verslag van een 
aan het woord laten, heel veel succes! "gast" loopster uit Beverwijk die verschillende 
We hebben een jeugdige claening crew, die het clubrecords heeft verbroken tijdens de 
materiaalhok hebben schoongemaakt, in deze clubkampioenschappen.
uitgave lezen jullie hoe dit is gegaan. Over de clubrecords hebben wij van Karin Thomaes 
De andere  cleaning crew is wat ouder en zorgt voor alle actuele informatie ontvangen.
het onderhoud  op de baan o.l.v. Rik Schuur. En als laatste nog een nieuwe rubriek 
Om die baan er piekfijn uit te laten zien heeft "Vooruitblikken", deze keer HM-ertjes van 
schildersbedrijf Tack voor verf en Aannemersbedrijf Wim Huigh en Theo Rabout.
Leenhouts voor hout gezorgd, waarvoor onze dank.

Er zitten vast veel meer schrijftalenten in onze Veel jeugdleden zijn weer actief geweest voor de 
vereniging! Oh ja, blijf alert op de inleverdatum van 
15 februari 2014.

“ Het grote nieuws is dat we 
na twee jaar versterking 
hebben gekregen op de 
redactie.
Ja, wederom een Jan, nu 
met de achternaam Ducaat, 
welkom! ”
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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 Jacky van Cuijck 0117 392063
 Bram de Kraker vancuijck@zeelandnet.nl

‘t Schuttebocht 8, 4501 AA Oostburg
Coördinator ZOMERLOPEN  
Sonja Huigh 0117 720017a.d.kraker@tue.nl

s.huigh@zeelandnet.nl

Jan Ducaat
Voorzitter jeugdcommissie  

Schuitvlotstraat 15, 4503 AK Groede
VACANT

06-21606088
jducaat@gmail.com Voorzitter Sponsorcommissie

Theo Rabout 0117 450204
Adri Vermue

trabcar@zeelandnet.nl 
Veerhoekpolderweg 12

webmaster
4501 NM Oostburg

Sjaak Luteijn 0117 455407
0117 452685 / 

webmaster@zeelandnet.nl
avermue@planet.nl

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

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 tot 11.00 strand

          park.Noordzee

Studententraining Jordy Engelaar
Vrijdag 20.00 tot 21.00

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 P o burNat ali  S i a rt  P olste 1 9  45 1 G O st g
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 andnet nlsuzan. ek@ze l .

J En olste 1 9  5 1 G O st gordy gelaar Po r 6 , 4 0  P o bur
0 0 1 86 2 31 99

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

Rabobank Stimuleringsfonds. De gemeente Sluis Nieuwbouw kleed-, materiaal- 
heeft eerder toegezegd een bedrag te hebben en vergaderaccommodatie
gereserveerd en we hopen ook binnenkort hierover Achter de schermen heeft o.a. het bestuur het heel 
uitsluitsel te krijgen.erg druk met de eventuele komst van de 

nieuwbouw van een eigen kleed-, materiaal- en 
vergaderaccommodatie. Inmiddels is er een 
bouwcommissie in het leven geroepen om één en 
ander te bewerkstelligen. De bouwcommissie 
bestaat uit Simon de Feijter (voorzitter), George 
Schanck (projectleider, ontwerper gebouw), Patrick 
van Quekelberge (uitvoerder), Jan Ducaat 
(vertegenwoordiger bestuur), Nico Verheul 
(kostenbewaking), Theo Rabout 
(vertegenwoordiger SPOC) en Frédérique Versluijs 
(notulist). George heeft een tekening gemaakt van 
hoe de accommodatie eruit zal moeten zien. (Zie 
tekening). 

De accommodatie moet aan sporttechnische eisen 
voldoen van de Atletiekunie. Dit wordt op dit 
moment getoetst. Financieel gezien zal 
A.V. de Wielingen niet in staat zijn om alles zelf op 
te brengen. Daarom is er een aanvraag ingediend 
bij het Rabobank Stimuleringsfonds. Hiervoor heeft 

Het restant van het op te hoesten bedrag zal George een Powerpoint presentatie gemaakt en 
worden geleend. Alles wat A.V. de Wielingen tot deze zal binnenkort bij de Rabobank worden 
nu toe kan doen om ons eigen kleed- en gepresenteerd. Begin december weten wij of wij in 
vergaderaccommodatie te verwezenlijken, is aanmerking komen voor een bedrag uit het 

tekening: George Schanck

€
€
€

gevraagd

€
€
€

gevraagd



gebeurd en nu is het wachten op de verschillende Trainingen
instanties die ons wellicht kunnen helpen met dit Afgelopen maanden hebben er extra 
mooie project. In december weten we meer over baantrainingen plaatsgevonden op de 
de stand van zaken omtrent het Rabobank woensdagavond. Deze trainingen zijn door onze 
Stimuleringsfonds en wij hopen dat wij onze leden atleten en trainers enthousiast bezocht. 
begin 2014 goed nieuws kunnen brengen!! Ik kan In januari worden deze trainingen weer hervat. 
me voorstellen dat jullie vragen hebben nadat jullie Dus houdt de mail of nieuwsbrief in de gaten! 
dit gelezen hebben. Schroom niet en neem contact Ook zijn er extra crosstrainingen gegeven. 
op met het bestuur! Ook deze trainingen zijn een succes gebleken! 
Wanneer de plannen doorgang vinden, zullen wij Het bestuur dankt alle trainers die hieraan hebben 
een beroep doen op de bouw,- kluskwaliteiten van meegewerkt.
onze leden en hun familie, kennissen en vrienden. Niet alleen zijn er 

extra trainingen 
gegeven; er is 
wekelijks ook een 
heuse 
studententraining. 
Deze biedt 
studenten die door 
de week op kamers 
zitten, 
de mogelijkheid om trainingen te volgen bij 
A.V. de Wielingen. Het bestuur is heel erg blij met 
dit initiatief! Dus ben je student en ben je door 
de week niet in de gelegenheid om te trainen, 
kom dan vrijdagavonden om 20.00 uur naar 
de studententraining! 
En wisten jullie dat er binnenkort drie trainers 
beginnen met de cursus Basis Baan Atletiek 
Trainer 3 (BBAT3)? Daar zijn we heel erg blij mee. 
Ze zullen binnen de vereniging worden begeleid 

We kunnen alle hulp gebruiken! De nieuwbouw van door Marc van Vlierberghe. Wij wensen Davina, 
onze nieuwe accommodatie willen wij ook Daisy en Wendy heel erg veel succes!
aangrijpen om de saamhorigheid binnen onze 
vereniging te vergroten. Immers het is een project Wedstrijden
wat ieder lid aangaat. Wij krijgen door deze De wedstrijd van het baancircuit en de Ir. Knaap 
nieuwbouw een echt thuishonk waar iedereen pupillenwedstrijd op 31 augustus jl. en de 
welkom is! We hebben dan voor het eerst in 30 afgelopen clubkampioenschappen zijn goed 
jaar, ons eigen kleed-, douchegelegenheid en een bezocht. A.V. de Wielingen heeft in 2013 flink wat 
eigen vergaderruimte. Bovendien hebben we dan Zeeuwse kampioenen en podiumplaatsen in allerlei 
fatsoenlijke huisvesting voor ons materiaal. En wat leeftijdscategorieën! Allemaal van harte 
te zeggen over ouders van de trainende atleten,  gefeliciteerd met jullie prestatie! 
die  kunnen dan schuilen bij slecht weer. We zijn niet alleen trots op voornoemde 
Wie hebben we allemaal nodig? Timmerlieden, kampioentjes maar ook op degene die sowieso 
schilders, tegelzetters, grondwerkers, elektriciens, meedoen aan (baan)wedstrijden. Het is een 
loodgieters, stukadoren, installateurs en noem misvatting te denken dat alleen “goede” atleten 
maar op. 

................ vervolg............
Berichten uit het bestuurBerichten uit het bestuur
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Berichten uit het bestuurBerichten uit het bestuur

aan wedstrijden mogen/kunnen meedoen. eigen rekening. Voor onze overige gasten zijn de 
Het deelnemen aan wedstrijden is voor iedereen!!! consumpties incl. de erwtensoep en broodjes voor 
Het is leuk en spannend. Om het deelnemen aan eigen rekening. Tijdens deze gezellige verlate 
baanwedstrijden te bevorderen zullen Marc van Nieuwjaarsbijeenkomst willen wij van de 
Vlierberghe en ondergetekende een aantal atleten gelegenheid gebruik maken met jullie van 
naar wedstrijden meenemen om te laten zien wat gedachten te wisselen over o.a. de nieuw te 
zo'n wedstrijd inhoudt en te laten zien hoe leuk het bouwen accommodatie, hoe kunnen we zo veel 
wel is om hieraan deel te nemen. Onlangs heeft er mogelijk vrijwilligers bij de bouw betrekken, wat de 
een aantal atleten meegedaan aan de indoor eventuele ideeën zijn ten aanzien van ons 
atletiek in Hulst. Hier zijn ook goede resultaten jubileumjaar (in 2014 bestaat A.V. de Wielingen 30 
geboekt! jaar!!) en of er ideeën zijn ten aanzien van het 

optimaal exploiteren van de baan.
Snerttraining
Zondag 19 januari 2014 is weer de jaarlijkse Tenslotte…….
snerttraining. Na de training zijn alle leden, Namens het bestuur wens ik iedereen hele prettige 
vrijwilligers en hun familie welkom bij Paviljoen de feestdagen vol gezelligheid en warmte en dat 2014 

Zeemeeuw om een voor iedereen een fantastisch jaar mag worden op 
kom erwtensoep met allerlei gebied!!!
broodjes te nuttigen!! 
De soep en de 
broodjes wordt de 

Namens het bestuur,leden en vrijwilligers 
kosteloos Frédérique Versluijs
aangeboden. 
De drankjes zijn op 

een prima 2014

Fantastische feestdagen



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 
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VAN HARTE 
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&

EEN FIJNE DAG 
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Januari
Sja  v n  ckak a de Broe e 9
Ric  ofmeester 1k H 1
Niels v n  Lijk 13a der e

arlies Vo rde 15M van de o
y  ie it 15D lan de K v

Yaell Bo 1a s 5
A x S pel rle  im aa 17
Eric C ppona 18
Lucas int 22K

arc  de  e 22M o van r M ulen
aimy N esken 22J  i s

itt e or r 24Br d Po te
Bra  de iem Vr s 24
J G o teudith de r o 27
Ale andr  a D ezela 1x a v n o ar 3

Maart
Anita Verhage 5
Hedy Versluijs 5
Hannah Risseeuw 5
Louise le Coq 6
Marc van Hijfte 7
Anke v.d. Hooft 8
Wim Huigh 9
Marijn Blaakman 10
Edwin Huigh 10
Nathalie Steijaert 13
Inger de Bruijn 14
Willy Faro 15
Siem Weijer 17
Neeltje de Kraker 18
Christian Vercruysse 19
Simon de Feyter 19
Leny Luteijn 25
Menno van der Mark 28
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 Wie is Jan Huigh uit Oostburg?
 

Deze jonge man met een leeftijd van ongeveer 15 
jaar woont waarschijnlijk in de Pooster 15 te 
Oostburg.
 
Als je ons totale ledenbestand eens van een andere 
kant bekijkt dan zie je wel grappige feiten.
 

De top drie woonplaatsen:Er zijn meer mannen (116) dan vrouwen (93) lid.
1.      Oostburg (99)Binnen een paar jaar zijn de vrouwen volledig aan 
2.      Breskens (18)de macht.
3.      Zuidzande (15) Ik denk dat het een coup is van onze voorzitster. 
Zuidzande, wat kan een klein dorp toch groot zijn. 
Fred en Theo zullen trots zijn op hun roots.De meeste leden zitten in de groep tussen de 10 en 
 

20 jaar (52). De top drie straatnamen:
De jeugd heeft de toekomst. 1.      Poolster (12)
 2.      Dorpstraat (9)
De top drie voornamen: 3.      Schorpioen (8)
1.      Jan (8)

De top drie huisnummers:2.      Bram (5)
1.      15 (14)3.      Marco, Patrick, Marc (3)
2.      4 (11)
3.      14 (9)Jan mijne man wou ruiter worden … ECHT NIET … 

hij wil atleet worden.
Misschien toch eens een voorstel indienen bij 

 
B&W voor straatnaamwijzigingen.

De top drie achternamen:
Poolster willen we graag veranderen in de 

1.      Huigh (6)
Atletiekbaan.

2.      Van de Veire, De Vries, Rijnberg (4)
Tevens willen we hier 7 witte lijnen zodat we 

De Rijnbergers zijn wel de snelst groeiende familie 
6 stroken hebben voor het buurtfeest.

van de laatste jaren.

Nieuwe ledenNieuwe leden

 

+9
Tycho van Baal Nick de Greve
Jaimy de Back Tessa de Greve
Marijn Blaakman Angelique van Hee
Yaella Bos Bavli Henin
Mercedes Brugman Suzan Hoek-Lucieer
Inger de Bruijn Kim de Maillie
Denise van den Corput Jamie Nieskens
Emma Dekker Leonie Overmeire
Puck van Dierendonck Piet de Visser
Lois Gheijsels Mike Willemsen

Opgezegd:
Saskia Bakker
Diana de Buck
Jaap Fremouw
Bram van Halteren
Ineke Hoogers
Menno van der Mark
Laura Cammaert
Brett Manders
Rani Rootsaert
Karin Schwartz
Robin Termote

Lesje StatistiekLesje Statistiek



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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Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Frédérique 
Versluijs, 44 jaar, getrouwd met Ronny en moeder 
van Michelle (20) en Rémy (18). Naast mijn uit de 
kluiten gewassen hobby's werk ik 36 uur als 
boekhouder en geef ik Franse les.  Sinds de 
oprichting in 1984 ben ik lid van A.V. de Wielingen. 
Vanaf maart dit jaar ben ik voorzitter van A.V. de 
Wielingen. Zo, dat ben ik kort door de bocht. 

Mijn motivatie om voorzitter te worden is simpel: 
een vereniging zonder voorzitter kan niet, dus 
probeer ik deze leuke  en uitdagende taak op me te 
nemen.  Eén van mijn streven was, de snelste 
voorzitter te worden van Zeeland. Nou dat is gelukt . 
Als voorzitter maar ook als atlete hoop ik dat wij een 
eigen kleed- vergaderaccommodatie kunnen gaan 
bouwen en daar is het bestuur volop mee bezig.  
Vergissen jullie niet, hierin gaat veel tijd en energie 
zitten!  Verder bezoek ik regelmatig alle 
trainersgroepen en vind ik het leuk om de trainers en 
atleten aan het werk te zien. Ook ben ik aanwezig in 
een tweetal werkgroepen van A.V. de Wielingen nl. 
in de Sponsorcommissie (SPOC) en in de 
Wedstrijdorganisatie commissie (WOC). Bovendien 
train ik zelf ook vijf keer in de week.  
Heel wat jaren loop ik maar mijn prestaties zijn dit 
jaar nog nooit zo goed geweest en daar ben ik heel 
erg blij mee. 1,5 jaar geleden was mijn motivatie 
gereduceerd tot onder nul en....................... 

heb ik besloten om eens op dinsdagavond, op te 
baan mee te trainen met de dames “van” Patrick 
van Quekelberghe. Ik werd daar zo warm 
verwelkomd, hartverwarmend. Tot dan liep ik 90% 
van mijn trainingstijd alleen. Dit was heel iets 
anders. Veel lachen maar ook gewoon serieus 
trainen op ieders niveau en Patrick begrijpt dat als 
geen ander. Iedereen traint op zijn/haar eigen 
niveau. De saamhorigheid van de groep is enorm en 
daar kon ik wat mee. Sindsdien train ik gerichter en 
met heel erg veel plezier.  Donderdagavond geeft 
Sjaak Luteijn ook deze zelfde trainingen. Ook daar 
wordt serieus getraind maar is er ook plaats voor 
grappen en is de saamhorigheid aanwezig. Door 
gerichter te trainen ben ik Zeeuws kampioene op de 
Halve Marathon, heb ik zilver behaald 
op NK 5 km op de baan, is mijn PR 
op de 5 km op de baan 
aangescherpt van 18.30 
naar 18.07, heb ik zilver behaald 
op NK 10 km op de weg en ben 
ik Zeeuws recordhouder op de 
10 km in 37.22 en dit allemaal 
natuurlijk in mijn eigen 
leeftijdscategorie. 

Mijn volgende doel? 
Er ontbreekt nog één
kleur medaille in 
mijn verzameling …….. 

Hallo alle leden van AV de Wielingen,
 

Willen jullie eens een email sturen, met als tekst: 
JA, IK BEN LID VAN AV DE WIELINGEN.
 

Op deze manier krijg ik al jullie email-adressen en kan ik nagaan, 
welke ik niet heb of niet goed heb. Er gaan regelmatig berichten 
uit die jullie niet allemaal bereiken, zo heb ik eens een controle.
 

De email moet gestuurd worden naar 

                            wil.fro@kpnmail.nl 
 

Alvast bedankt voor jullie moeite.                   Groet – Froukje
      

@
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Nooit verwacht  maar toch gebeurd 

verzoekverzoek
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Indoor atletiek in Hulst
Met de drie kanjers Aukje, Tycho en Niels. 
Niels is zelfs eerste geworden bij het hoogspringen met een persoonlijk record van 0,95 meter.
Ze hebben geweldig gepresteerd en het smaakt naar meer wedstrijden!

Op de Zeeuwse kampioenschappen was het heel leuk. Iedereen 
van A.V. de Wielingen die meedeed had een medaille. Ik zelf had 
voor ver zilver en voor kogel en sprint goud. Het was zo dat als je 
bij de beste 4 (van de eerste 3 pogingen) zat dan moest je nog 
eens 3 keer springen of kogelstoten. Bij de sprint is dat hetzelfde 
maar je moest maar 1 serie lopen. Jammer genoeg werkte de 
elektronische tijdwaarneming niet goed en moest mijn serie nog 
een keer series lopen en daarna nog de finale. Alles bij elkaar 
was dus best vermoeiend (maar wel heel leuk).
 

Groetjes Louise 

Jeugd ....... Actief op de foto



SPORTIEVO: sport-adres op Raadhuisplein 12 

 



van hun club. 
Elke vrijdagavond wordt er voor de 
studenten de studententraining 
georganiseerd. Dit zijn trainingen die vooral 
voor studenten zijn, maar uiteraard zijn ook 
alle andere leden vanaf 16 jaar van AV de 
Wielingen van harte welkom om deel te 
nemen aan dit spektakel. Bij deze trainingen 
krijg je net het beetje extra wat het zo 
bijzonder maakt. Erg leuke oefeningen met 
de gebruikelijke onderdelen (zoals 
speerwerpen en verspringen), maar ook de 
onderdelen die niet vaak gedaan worden 
(zoals polsstokhoogspringen en 

Mijn eerste ontmoeting met atleten van A.V. kogelslingeren) en natuurlijk de gezelligheid 
de Wielingen was in 1998. Ik was 7 jaar en ik die past bij studenten. 
keek op naar al die oudere atleten die zo ver 
konden gooien en springen. Naarmate ik Zoals je misschien al kan lezen in dit stukje 
ouder werd zag ik veel van deze atleten hierboven vind ik het erg leuk om de 
verdwijnen van de vereniging. Waar gingen trainingen te geven. Ik heb voor de 
ze naartoe, wat gingen ze doen? Als klein Wielingen al een aantal jaar training gegeven 
mannetje wist ik nog niet hoe de wereld in en dat kon ik helaas niet meer doen toen ik 
elkaar zat. ging studeren in Den Haag. Ik ben blij dat ik 
Toen ik in 2002 junior werd mocht ik mee toch het training geven weer terug op kan 
gaan trainen met de grote atleten. En toen pakken en een steentje bij kan dragen aan de 
viel het kwartje. Die grote atleten gingen club. Vanuit de HALO (mijn sportopleiding) 
weg, omdat ze moesten gaan studeren in de kan ik leuke en leerzame oefeningen geven 
stad. Veel te ver weg om nog mee te kunnen en toepassen op de vrijdagavond. 
doen met de trainingen in Oostburg (die 
kleine stad helemaal in West Zeeuws- Wendy, Edwin, Daisy en Jelle wil ik even in 
Vlaanderen). De trainingen gingen uiteraard het bijzonder noemen, want zonder mijn 
wel gewoon verder. Er kwamen steeds meer oude vertrouwde trainingsgroepje had ik 
nieuwe atleten bij vanuit de pupillengroepen deze trainingen nooit zo goed op kunnen 
en de groep werd steeds hechter en hechter. starten. En uiteraard vind ik het ook 
En in 2011 was het voor mij ook zo ver. Ik helemaal super dat de studenten die nu 
moest ver weg naar de grote stad. De meedoen bij de trainingen zo veel 
atletiektrainingen met alle gezelligheid zijn enthousiasme en inzet tonen. 
grotendeels verleden tijd. De oorspronkelijke Ik wil graag zien dat de groep zo groot 
trainingsgroep werd ook in 2012 en 2013 mogelijk wordt, want hoe meer zielen, hoe 
kleiner en kleiner, maar de harde kern bleef. meer vreugde. Dus als je interesse hebt om 
En toen kwam op een zomerse namiddag het eens mee te doen, twijfel dan niet om 
top idee vanuit het bestuur. Het idee dat ik contact me mij op te nemen of om gewoon 
met beide handen aan wilde pakken. Wat als eens langs te komen op de vrijdagavond van 
we al die studenten toch nog hun training 20:00 tot 21:00 uur. 
kunnen geven?

Bedankt voor het lezen! Groetjes,
Dat idee is werkelijkheid geworden. De 
studenten krijgen hun kans weer om deel te 
nemen aan hun trainingen, hun passie. Ze Jordy
krijgen hun kans om weer deel uit te maken 
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Davina en ‘sport’ zoon Florian
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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



Op een zaterdagavond in oktober waren wij, de schrijver Het schijnt overigens wel zo te zijn dat, de wachtlijst om 
van dit stukje en zijn vrouwlief, uitgenodigd bij de familie eens langs te kunnen komen bij deze sympathieke 
de Kraker te Oostburg. Erg vriendelijk deze uitnodiging mensen lang tot zeer lang is. Maar dit gegeven zullen 
en het was ook leuk om eens bij te kunnen praten. we, hoewel dus niet geheel onbelangrijk om te weten, 
Allerhande onderwerpen passeerden die avond de voorlopig maar even terzijde schuiven. 
revue. En naarmate de avond vorderde, wisten we 
natuurlijk, zoals dat bij velen bekend in de oren zal Aldus, op zondag 6 oktober 2013 werd de 
klinken, ook vrij precies aan te geven welke misstanden 9e Kustmarathon Zeeland Wandelmarathon gehouden. 
er in onze huidige samenleving aanwezig zijn. De start was, zoals welbekend wellicht, te Burgh- 
Gelukkig constateerden we nog bijtijds, dat er gelukkig Haamstede en wel om 8.00 uur. Dat werd dus vroeg uit 
ook wel eens zaken prima plegen te lopen in onze de veren, die zondagmorgen. En zo gebeurde het dan 
maatschappij. Tja, ook, dat om 5.00 uur zie zondagmorgen de wekker afliep 
en het magische woord lopen gaf voor Neeltje de te Nieuwvliet. En om ca. 7.15 uur stonden we met ons 
aanleiding om iets te vragen.”Zou jij eens een stukje groepje fanatieke wandelaars bestaande uit 4 heren en 
willen schrijven over de kust- wandelmarathon van twee dames, al in de sporthal van Burgh-Haamstede.
Burgh Haamstede naar Zoutelande? Want ik heb Het was er bijzonder druk. Maar ja wat wil je met dik 
gehoord dat jij deze tocht ook gelopen hebt”. 3500 deelnemers aan de start. 

Na een kop koffie genuttigd te hebben dan maar bij de 
Tegensputteren was eigenlijk onmogelijk. Zou ook lange rij startende, aangeschoven.
onbeleefd zijn. Want wat wil je, als je koffie, een taartje En ja hoor om 8.00 uur het vertrek, althans voor de 
en nog een drankje aangeboden krijgt. En trouwens wat voorsten van het deelnemersveld. Ons groepje kon pas 
er al nog niet meer werd aangeboden aan om 8.20 uur de benen in beweging zetten. Het moet 
versnaperingen, die avond.! Wij, Bram en Greetje de gezegd worden: Het weer was schitterend !!
Hullu kunnen hierbij dan ook iedereen aanraden om Zon en een heerlijk temperatuurtje. Weinig wind. 
eens op visite proberen te gaan bij Bram en Neeltje de De korte broek die weer eens  thuis lag, lag daar 
Kraker. duidelijk niet op zijn plaats vertelde ik mezelf onderweg 

nog. Maar ja meer dan constateren van dit feit, kon ik 
ook niet. Via de bossen van Burg-Haamstede en de 
Oosterscheldekering, kwamen we na zo'n 4 uurtjes 
wandelen in het rulle zand terecht. Hoewel het viel me 
nog mee, met het wegzakken van de schoenen in het 
zand. De zandstrook is trouwens zo 'n 7 km lang.
Voor de hardlopers op de marathon is dit natuurlijk een 
zacht eitje want zij lopen maar een half uur tot drie 
kwartier in deze zandbak, maar wij wandelaars 
verblijven wel ongeveer 1 tot 1,5 uur in dat zandgebied. 
Altijd al gezegd dat de wandelmarathon echt niet 
onderschat mag worden.
Wat opvalt bij deze tocht zijn de prachtige vergezichten 
die je hebt als wandelaar.
Hoge duinen met prachtige wandelpaden.
Natuurlijk werkte het mooie weer hierin enorm mee.

&Een wandelmarathon 
door Bram de Hullu

Bezoekje aan familie de Kraker 

Vooraf.....
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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



Na een ongeveer 30 km gewandeld te hebben, wandelroute. En inderdaad na wat ge-google 
was onze groep van 6 mensen redelijk ernstig uit kwam het risico van het wandelen langs de 
elkaar gewaaierd. De groepsbinding was ernstig Aardenburgse en Eekloosche wandelwegen 
verstoord geraakt. Geen ruzie of zo, maar uitgebreid in beeld op de laptop. 
gewoon verschil in conditie en leeftijd hadden zo Gelukkig hebben we die zondag in september 
langzamerhand hun tol enigszins geëist. geen last gehad van agrarische amokmakers. 
Bijzonder waren de regelmatige aanmoedigingen Wel een stier op onze route ontmoet want de 
van de talloze toeschouwers op de route. wandelroute liep gedeeltelijk door een weiland. 
Sommigen maakten er volgens mij een sport van Maar O-twello had gelukkig duidelijk een offday 
om even vlug de naam op je startnummer te of misschien respecteerde hij ook wel de 
lezen.En dan bv hard te roepen. Vooruit Piet het zondagsrust. 
gaat goed, nog maar 5 km.
Of je kreeg de mededeling je ligt 5 minuten En na 8 uur en 20 minuten wandelen kwam ik 
achter Henk! in Zoutelande aan. 

Geen blaren, geen al te grote vermoeidheid en 
           Bij mij wilde het pure toeval dat er zelfs een tocht die voor herhaling vatbaar is.
              nog een poosje twee Bram's naast Fantastische organisatie en schitterend parcours.

elkaar liepen. De anderen van onze groep hebben deze 
( voor de goede orde: niet zijnde Bram wandeltocht ook probleemloos kunnen uitlopen.
de Kraker zoals eerder al vermeld in dit  
stukje ) Bram de Hullu Nieuwvliet 
Het was iemand die ik ook niet kende. 
De wandeltocht verliep verder prettig.
We hadden natuurlijk wel wat 
voorbereiding gedaan.
Zo had ons groepje eens een grote 
tocht gemaakt rond Sluis en 
Retranchement.
En een aantal dagen voor de 
marathondag nog een 22 km lange 
tocht door de polders van Aardenburg 
richting het Belgische St. Laureins.
Het was trouwens wel oppassen 
geblazen in deze Aardenburgse 
polders, want ik meende me te 
herinneren ooit eens een stukje 
gelezen te heb in dagblad de Stem 
(d.d.3 augustus 2010 ) dat een boze 

boer stier daar een obstakel was op de 
Achteraf.....

Tijdens.....

Pagina 13  2013 - 4



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 
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Hoe heet je?                                                                            I n     d  e    z  o  m  er ging ik windsurfen op de Braakman.
Miranda Steijaert Waarom heb je voor atletiek gekozen als sport?
Hoe oud ben je? Omdat het een individuele sport is. Als het niet lukt 

heb je het zelf niet goed gedaan.47 jaar
Waarom ben je trainer geworden?Wat is je oorspronkelijke woonplaats?
Toen ik nog in Terneuzen op de atletiek zat, ben ik Poolster 159 te Oostburg
toen ik ouder werd training gaan geven aan de Heb je broers of zussen? 
pupillen. Dus ik heb al ervaring met training geven. Een  oudere zus en een jongere broer
Toen Nathalie op de atletiek ging ben ik vrij snel Ben je getrouwd?
benaderd om training te geven. Ik heb eerst nee Ja, al 24 jaar met Ronny Steijaert
gezegd. Nadat ze een paar jaar op de atletiek zat, Heb je kinderen? Zo ja hoe heten ze?
hebben ze me weer gevraagd en heb ik besloten Ja 2 kinderen. Robbin 19 jaar studeert fysiotherapie 
het wel te doen.in Heerlen (Limburg) en Nathalie 17 jaar doet dit 
Wat zijn je ervaringen als trainer?jaar examen HAVO op het Zwincollege
Ik probeer om techniek die ik zelf vroeger heb Waar werk je?
geleerd over te brengen naar mijn atleten.Bij Outokumpu Stainless BV in Westdorpe als 
Vooral de werpnummers waren mijn specialiteit.salarisadministrateur.
Plezier in de sport is ook heel belangrijk.  Met de Wat betekent sport voor jou?
oudste groep doen we dan ook nog wel eens Veel, als kind wilde ik het liefst aan alle sporten 
andere dingen naast atletiek. We lopen bv samen meedoen, ik was ook zeer fanatiek.
de avondvierdaagse en de bevrijdingsmars.

Hoe ben je in aanraking gekomen met sport?   
Dit is nogal een hechte 

Ik weet dat ik vroeger aan een school atletiekdag 
groep. Als ze kunnen 

heb meegedaan en dat ik dat zo leuk vond omdat ik 
doen ze met de groep 

een medaille had gewonnen, dat ik op atletiek 
dan ook mee aan de 

wilde. Op dat moment was ik nog lid van de 
wedstrijden.

handbalvereniging. Ik moest toen van mijn ouders 
Wat is je doel als een keuze maken. Het is toen atletiek geworden.
trainer?

Welke sport(en) deed je vroeger?
Kennis en techniek 

Eerst zwemmen voor mijn diploma's (A,B,C,D), 
overbrengen naar de 

daarna ben ik gaan turnen.
atleten en plezier in de 

Daarna overgestapt naar handbal en als laatste 
sport.

atletiek (ik was toen 12 jaar oud).

Miranda
St
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rt

door: Maarten Fieret



 De vrolijke wandelaars tijdens de bevrijdingsmars 
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Al 4 jaar lopen we met een groep van de atletiek de Vorig jaar hebben we zelfs de voorpagina van de PZC 
bevrijdingsmars. Ook dit jaar dus weer vroeg uit bed op gehaald met foto. 
zondag (voor sommigen is dat heel moeilijk) om de Volgend jaar lopen we weer met een groep, en het zou 
33km lange tocht door regen en wind van Hoofdplaat misschien wel leuk zijn dat we dan met een nog grotere 
naar Knokke te lopen. groep kunnen lopen. Het is altijd leuk om naast de 

trainingen ook nog in groepsverband iets te doen. 
Elk jaar staan Rudy en Ingrid van de Velde (de ouders 

Vooral de dag na de bevrijdingsmars, als je dan uit bed 
van Daisy en Wendy) onderweg om ons van warme 

stapt/rolt en je eerst op gang moet komen dan weet je 
drank te voorzien met een lekkere wafel. 's Morgens 

waarom je dit allemaal doet. Elke spier voel je dan, maar 
tussen Hoofdplaat en Oostburg, en 's middags in 

's avonds tijdens de training loop je het er zo weer uit. 
Retranchement. In Oostburg gaan we ieder jaar bij 
iemand anders soep met broodjes eten. Ik heb met Daisy en Wendy ook nog afgesproken om 

volgend jaar aan de wandelmarathon deel te nemen. 
Het eerste jaar was dat bij Wendy en Daisy van de Velde 

Zelf heb ik hier al 4 keer aan meegedaan. Deze is wel 
thuis, het jaar erop bij Edwin Huigh, vorig jaar bij Ewout 

zwaarder en langer puf puf. 
de Koeijer en dit jaar was het bij mij thuis. 

En wie weet wordt het ook ooit nog eens de vierdaagse 
We lopen natuurlijk in ons trainingspak van A.V. de 

van Nijmegen. 
Wielingen, zodat iedereen kan zien van welke vereniging 
wij zijn. 
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Cleaningcrew materiaalhok AV de Wielingen

Iedere trainersvergadering kwam het agendapunt “materialen” weer 
voorbij, maar eigenlijk kwamen we nooit veel verder dan de 
conclusie dat er van sommige materialen een tekort was. In de 
laatste trainersvergadering hebben we besloten om eens duidelijk in 
kaart te brengen wat en hoeveel we hebben en in welke staat deze 
materialen zijn. Ik heb toen aangegeven dat ik dit wel zag zitten om 
te doen en al snel riepen Wendy, Nathalie en Maarten: “Wij helpen 
ook!”. Ook Edwin en Jordy boden gelijk aan om te helpen. Diezelfde 
avond heb ik nog een mail gestuurd naar Sjaak en Nico met de vraag 
of er al een inventarisatielijst aanwezig was. Al snel kreeg ik van Sjaak 
een lijst waarmee wij aan de slag konden.
Zo gezegd, zo gedaan. Zondagmiddag 10 november stond iederen om 
13.00 uur op de baan. Het weer zat mee. Zo af en toe een kleine bui, 
maar het was droog genoeg om alles buiten te kunnen zetten. Nadat 
we alles buiten gezet hadden zagen we pas hoeveel er in het 
materiaalhok stond. Het opruimen, inruimen en inventariseren kon 
beginnen. Edwin maakte het rek schoon, Wendy en Nathalie ruimden 
de ladenkast op, Jordy en ik begonnen het hok te vegen en Maarten 
zat al lachend zijn stokbroodje kruidenboter op te eten en 
aanwijzingen te geven. Twee aan twee zijn we begonnen met het 
materiaalhok in te ruimen en te inventariseren. Op de vooraf 
gemaakte lijsten werd opgeschreven de hoeveelheid die aanwezig 
was en de staat hiervan. Dit verliep vlotjes en al snel was heel het 
materiaalhok weer ingeruimd en klaar voor gebruik. 

Nu weten we wat er allemaal in het hok ligt en wat de staat is van de 
materialen. Aan de trainers zal gevraagd worden wat zij nog missen 
en in overleg met het bestuur zal bepaald worden welke materialen 
er aangeschaft zullen worden en welke niet.
Wij hebben er een gezellige middag van gemaakt en ik wil Wendy, 
Nathalie, Maarten, Edwin en Jordy bedanken voor het meehelpen!!

Vele sportieve groetjes,
Daisy van de Velde



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



Pagina 17 2013 - 4

destijds neergezet door Wielinger coryfee Walter van Hee, die 
daarmee zijn plaats in de lijst nu moet afstaan aan Erik. 

Op 31 aug. vond de jaarlijkse baanwedstrijd van AVdW plaats op Zo af en toe gebeurt het ook dat we op onze wedstrijd iemand 
de atletiekbaan in Oostburg. Ondanks dat de baan inmiddels ontvangen van een club buiten Zeeland. Dit jaar werd het 
meer dan 10 jaar in gebruik is, worden bij deze wedstrijden nog record van Brett Manders (AV de Wielingen) op de 80 m. dat al 
steeds veel baanrecords verbroken. In een enkel geval is het bestond vanaf 8 juli 2005, verbeterd door Renée van 
betreffende onderdeel zelfs nog nooit eerder in het Rookhuizen van DEM. Deze Renée verbeterde tevens het 
wedstrijdschema opgenomen geweest en dus is dan elke beste bestaande verspringrecord.  Kortom, een naam en club die 
tijd of afstand automatisch een record. Dit jaar was dit opviel in de lijst. Toch wel nieuwsgierig wie deze Renée nu was 
bijvoorbeeld het geval met de in veel categorieën gelopen 5000 en waar ze vandaan kwam, speurde ik even op het internet. En 
m.  Maar ook van het hoogspringen bij de jongens junioren B; deze Renée bleek op deze onderdelen nota bene tot de 
de 1500 m. bij de jongens junioren C; het hoogspringen bij de Nederlandse top te behoren! Haar club, DEM bleek gevestigd in 
jongens junioren D; en de 100 m. bij de mannen 35+, waren nog Beverwijk. Hoe zou zo'n meisje nou op een baanwedstrijd van 
niet eerder resultaten in de lijsten opgenomen. Soms omdat het de Wielingen terecht 
onderdeel nooit eerder is aangeboden, maar soms ook omdat komen dacht ik… 
er simpelweg nooit eerder iemand voor heeft ingeschreven. 31 augustus.. 
Dit jaar werden in totaal 23 records verbroken of voor het eerst wellicht nog met 
neergezet. Vijf van deze records kwamen voor rekening van vakantie in de 
Wielinger atleten wat best een hele prestatie is voor zo'n kleine buurt?? Hoe zou ze 
vereniging! Dynamica presteerde het beste met zeven records. het gevonden 
AV'56 leverde vier records, RKHAV, Scheldesport en DEM hebben in het verre 
behaalden er allemaal twee en Deltasport was hekkensluiter Zeeland? Ik besloot 
met één record. bij de baanrecord-
Bij de pupillen werden vijf records verbeterd, bij de junioren certificaten die altijd 
tien en bij de senioren acht. Redelijk gelijkmatig verdeeld over worden opgestuurd 
alle leeftijden dus. Van het vijftal Wielinger atleten dat een naar de nieuwe 
record behaalde is niemand pupil; Floris Huigh, (1500 m. recordhouders een briefje in te sluiten met mijn vragen, en het 
jongens junioren C) was de jongste van het stel; Arjen Luteijn, verzoek iets te schrijven voor ons clubblad. Al snel kreeg ik 
(5000 m. jongens junioren A) samen met Floris de enige junior. antwoord… in de herfstvakantie zou ze er even voor gaan zitten. 
De overige records werden allen neergezet door senioren, en Renée hield woord en schreef een leuk verhaal - inclusief foto - 
allen op het onderdeel 5000 m. Frederique Versluis, (5000 m. voor ons clubblad. Een bezige bij, die niet alleen bleek te 
dames 35+); Jacqueline Maas, (5000 m. dames 45+); en Erik sporten maar ook nog schildert, studeert en tijd heeft voor een 
Cappon, (5000 m. heren master 40+). Allen van harte Zeeuws vriendje, en waar we wellicht nog meer van gaan horen. 
gefeliciteerd hiermee! Onthoud haar naam daarom goed, ooit kunnen we wellicht 
Het record dat werd verbeterd door Erik stond al sinds de zeggen; zij heeft ook nog aan onze wedstrijden meegedaan!
openingswedstrijd van 5 april 2003 in de boeken, en was                                                             

een overzicht van: Karin Thomaes   
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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



Ik begrijp heel goed waarom het verbazing wekt dat Mijn atletiek avontuur begon 10 jaar geleden als mini pupil. Ik ben er al 
een meisje uit Beverwijk meedoet aan een wedstrijd zo vroeg mee begonnen omdat ik vroeger een heel energiek kind was, 
in Oostburg omdat het wel 250 kilometer ver is van trouwens nu ook, maar toen nog meer en omdat atletiek in de familie 
waar ik woon. zit. Mijn moeder was vroeger heel goed in atletiek en mijn oom is zelfs 
Op T&F camps (atletiekkamp) heb ik een leuke nu nog kampioen van Nederland op de 400 meter horden bij de masters 
jongen ontmoet uit Serooskerke op Schouwen- (45+) en hij was zelfs 3de op de Europese kampioenschappen. 
Duiveland in Zeeland. Daarom  heb ik kort daarna Hun ouders, dus mijn opa en oma, deden vroeger ook erg veel aan 
met hem afgesproken bij hem thuis maar hij had die atletiek. Nu is mijn opa al meer dan 30 jaar penningmeester van onze 
dag een wedstrijd bij A.V. de Wielingen dus dat was atletiekvereniging  DEM.
een probleem. Maar toen stelde hij voor dat ik ook 

Ik doe maandag en donderdag mijn algemene training. Dinsdag ga ik meedeed aan die wedstrijd en ik dacht: waarom niet 
samen met mijn opa naar de sportmasseur. Woensdag heb ik het is een goede training. 
sprinttraining bij DEM. Zaterdagochtend heb ik een regiotraining Dus ik besloot om samen met mijn moeder vroeg die 
(selectietraining) in Amsterdam en zondagochtend heb ik strandtraining. ochtend op 31 augustus met de auto te vertrekken 
Door al dat drukke sporten heen heb ik ook nog een ander leven. Ik ga naar Oostburg. Zij wist overigens niet dat je zoveel 
natuurlijk elke dag naar school dat is bij het Kennemer college mavo, kilometers kon maken in Nederland! Naarmate mijn 
daar doe ik de verzwaarde route. Dat houdt in dat je havo stof krijgt voor moeder en ik steeds verder weg van onze 
de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde). Dat doe ik omdat ik na dichtbevolkte woonplaats reden, werd het allemaal 
de mavo naar de havo wil. En als ik naast dat vele huiswerk en dat vele steeds rustiger. Er kwam steeds meer platteland en 
sporten nog tijd over heb dan ga ik graag shoppen met vriendinnen. En dat was wel even wennen voor mijn moeder en mij. 
als ik geen geld heb dan ga ik schilderen. Ik hou heel erg van creatief Toen we uiteindelijk na 3 uur waren gearriveerd bij 
bezig zijn omdat ik me dan kan uiten in mijn schilderwerk en dat ik even A.V. de Wielingen, zag ik een accommodatie met 4 
nergens aan hoef te denken behalve aan het schilderij wat ik aan het banen! Dat had ik nog nooit gezien! Maar het was 
maken ben. Later wil ik misschien iets met de kunst doen, dat hoeft niet wel bijzonder om een keer mee te maken om 
per se met schilderen maar dat kan bijvoorbeeld ook in de mode. Wat op zo'n baan te mogen sporten. Mijn eerste 
mij ook nog heel leuk lijkt is om met theater en met acteren bezig te zijn onderdeel was de 80 meter sprint, één van 
en natuurlijk met atletiek!! Hopelijk blijft atletiek altijd in de familie mijn twee favoriete onderdelen. Mijn tijd was 
zitten.10.77. Daar was ik niet echt blij mee want mijn 
ik vond het erg leuk te horen dat ik twee baanrecords heb gevestigd bij PR is 10.41. maar het kon er mee door. 
jullie vereniging! Als de vriendschap met mijn vriend blijft bestaan dan Op  naar het tweede onderdeel verspringen!! 
kom ik ongetwijfeld nog een keer sporten bij jullie en dan zal ik mijn Dacht ik dan maar. Het verspringen kon ook net 
uiterste best doen om nog eens een baanrecord te verbeteren!door de beugel omdat ik een sprong had van 

5.02. Mijn PR echter waarmee ik de 
Nederlandse ranglijst aanvoer is 5.41, dus 
daarom was ik niet helemaal tevreden.
Maar ik vond het toch een geslaagde dag 
met een leuke baan en gezellige mensen.
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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.



In de gaten gelopen.9In de gaten gelopen.9
Verhaaltje met  de  W's.

ie ben ik: Hoi, ik ben Judith de Groote en woon at 
ondertussen alweer 7 jaar in Oostburg. Ik ben boeit Wgeboren in Cadzand en heb daar mijn hele Wmij 

jeugd doorgebracht. Heb twee volwassen zoons John en in het leven;  
Mike en ben alweer meer dan een jaar de trotse oma van Familie, vrienden 
mijn lieve kleindochter Destiny. en kennissen het 

zijn allemaal 
at doe ik; Ik ben fulltime werkzaam bij onze 

verschillende 
Zeeuwse energie maatschappij; eerst 8 jaar op 

mensen, met Wde debiteuren administratie en sinds een jaar 
andere 

op de afdeling Finance & Control. 
interesses en zo 
ook hun aarom de beginnersgroep; Tja, waarom? ik 
problemen, waar was, ik ben en ik blijf een beginner haha. Het 
ik graag naar mag Wwas een makkelijke stap om bij Sjaak te gaan 
luisteren, waar ik mee kanlopen. Vroeger liep ik ook al met hem over het strand. Dat 
lachen en huilen. Maar vooral van het leven genieten.is wel al heel wat jaren geleden.

at zijn mijn ambities; Dit jaar heb ik voor de aar 
2de keer de dodentocht in Bornem geniet ik Wmeegelopen. Wvan; 

Misschien de volgende keer de 4 daagse van Nijmegen. En Natuurlijk van 
wat betreft het hardlopen eerst maar eens 5 km in een half hardlopen, maar ook 
uur en dan ooit misschien nog eens een 10 km loopje. van fietsen en 

wandelen. Lekker 
elke goede ideeën heb ik voor deze 

eten een glaasje 
lopersgroep; Lekker blijven lopen allemaal en 

wijn, wie kan daar Wbinnenkort dan toch maar eens dat etentje 
niet van genieten

plannen. En wie weet wat er daarna nog allemaal van 
Maar het meeste 

komt……………………..
geniet ik 

tegenwoordig van mijn ie volgt;  Ik loop altijd aan het einde van de 
kleindochter, dat is niet met een groep samen met Monique en Els. Ik geef de 
pen te beschrijven hoeveel energie Wpen nu over aan Els van Hout.
je daar van krijgt. En in december 
komt er nog eentje bij, spannend, 

 
dan nog meer genieten ………

     

Judith de Groote

Next

Destiny

2
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onderm
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Terug in de tijd:
met Sjaak op het strand

Terug in de tijd:
met Sjaak het RSH-diploma

terug in de toekomst
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Voor de vierde keer op rij , hebben we dit jaar weer meegedaan aan de grote clubactie.
De opbrengsten hiervan zijn weer voor de clubkas.
Per lot dat verkocht werd, kregen de leden € 1.- korting bij aanschaf van clubkleding.
Er zijn wel weer minder loten verkocht dan vorig jaar. Er werden 329 
loten verkocht, maar hoeveel we er aan over houden, wordt in het 
volgende clubblad vermeld, want dit is nu nog niet bekend. 
Wel hebben we er een mooie jas bij, waar veel animo voor was.
Het bestuur had er dan ook voor gekozen om alle trainers van zo'n jas 
te voorzien. Hiervoor hartelijk dank.
Ook dit jaar hadden we weer een prijs voor de 3 beste 
lotenverkopers. Iza van Damme verkocht 35 loten , Alex 
Simpelaar verkocht 29 loten en Britt de Poorter verkocht 
eveneens 29 loten. Zij ontvingen een cadeaubon van 
Sportievo.Iedereen die loten heeft verkocht en gekocht 
willen wij hiervoor hartelijk danken en hopelijk willen jullie volgend jaar 
weer voor een mooie opbrengst zorgen.
Met dank aan Theo van de sponsorcommissie met wie ik dit samen
heb mogen uitvoeren.

JA
S

Jeugdleden actief 
voor clubactie

Sandra van Quekelberghe
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prachtig gezicht al die lopers in de tunnel, sommigen 
beginnen spontaan te klappen en al snel gaat het 
applaus als een wave door de tunnel ………Geweldig.

We lopen met de massa mee in een lekker tempo. Het is De Zeeuwse  Meisjes
wel warm en benauwd weer maar dat hebben we in de 
voorbereiding ook gehad dus dat scheelt. We lopen Na maanden van trainen hebben we zondag 22 
door leuke straten waar we flink aangemoedigd september de 10 mijl van Amsterdam naar Zaandam 
worden. Hier en daar voorzien van een koude douche, gelopen. Dit was een hartstikke leuke ervaring en het 
(tuinslang met sproeier) menigmaal wordt onze naam was ons niet bekend dat er zoveel mensen hardlopen, je 
geroepen die op ons startnummer staat. Ook worden de zou bijna denken dat half Nederland hard loopt, maar 
Zeeuwse meisjes aangemoedigd want dit staat op ons het waren er maar 55.000 + 5.000 vrijwilligers.
hemd gedrukt.Na aankomst op Amsterdam Centraal zijn we eerst gaan 
De vele bandjes langs het parcours zorgen voor een kijken waar onze vrachtwagen stond waar we de 
gezellige sfeer. Door al deze aanmoedigingen is het kledingzak kunnen inleveren. 
lekker lopen en voordat we het in de gaten hebben Aangezien wij recreanten waren starten wij in de een na 
naderen we ook al de finish. Hier is het echt poepiedruk laatste groep, dit was rond 15.00 uur.Dit was een groep 
langs de kant, mensen staan (voornamelijk met biertjes, van 3.000 personen. We kregen in het startblok een 
ons een beetje de gek te steken….)  en toe te hele leuke warming-up van de Belgische Evi (bekend van 
schreeuwen.We spurten naar de finish en komen in een start to run), De hekken gaan open en met nog een paar 
prima eindtijd van 1.45 en zeer tevreden binnen. minuten te gaan schuift de menigte in elkaar naar de 

start toe . Dan klinkt het startschot en kunnen we na 
een lange voorbereiding eindelijk doen waarvoor we 
gekomen zijn. Onder luid gejuich en geklap van het 
publiek verlaten we de ene Dam, op naar de andere 
Dam. Met een lange sliert hardlopers duiken we vrij 
snel na de eerste bocht de tunnel in waar het eerste 
djembe bandje ons al muzikaal aanmoedigt. Een 

2 ‘s

Dam tot Dam loop 

Zondag 22 september 2013
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Petra Tas Evelien Daelman
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Hier mijn bevindingen van een koude, uur voor uit kunnen trekken en 
natte en winderige halve marathon dan was ik waarschijnlijk nog niet 
van Eindhoven. Zondagmorgen warm geweest. Dan op tijd het 
vertrokken naar mijn zwager in startvak in en nog meer 
Nuenen om de auto te parkeren en koukleumen, stond wel bij de 
dan een klein kwartiertje fietsen naar wedstrijdlopers maar de illusie om 
het station van Eindhoven om de fiets ze bij te houden had ik al lang laten varen.

te parkeren. Dan naar het beursgebouw gelopen om Ik had me eens voorgenomen om rustig te starten - 
mijn startnummer op te halen. Het was al lekker druk wat op zich aardig lukte - en zat op een mooi constant 
aan het worden. Laatste koolhydraten naar binnen tempo van tussen 3:55 en 4:00 min/km. Wat ik dus 
werken en op het gemak omkleden en tas afgeven bij met gemak vol kon houden tot 18 km en waar toen de 
de bewaarservice, ideaal geregeld. Aangezien het kramp weer op kwam zetten (dag pr!) meteen terug 
hondenweer was toch maar binnen gebleven en op naar duurloop tempo 5:00min/km en uithobbelen naar 
twee grote schermen de finish van de hele marathon de finish in 1:27:31 wat velen misschien een goede tijd 
gekeken. Ze hadden het parcours nog sneller gemaakt vinden maar als je voor een pr gaat en je krijgt voor de 
om de snelste marathon van Nederland te zijn, maar ja 5de maal op een hm kramp dan denk je misschien is 
aan het weer doe je niks. Dus de eindtijd van die mijn lichaam daar niet helemaal geschikt voor.
mooiweerlopers viel met 2:09 en een beetje veel Al met al een zeer goed georganiseerde wedstrijd daar 
tegen, maar wat wil je als je heel de wedstrijd in de in Einhoven maar mij zullen ze daar niet meer zien 
regen loopt. (haha. Ga me nu richten op het kortere werk waar ik 
Een half uur voor de start van mijn halve marathon dus helemaal geen last van kramp krijg).
naar buiten om warm te lopen nou daar had ik wel een sportieve groeten van Peter Slits

Nagenietend van de perfecte sfeer verdwijnen we in het finish gebied, medaille om de nek. We zoeken onze 
kledingzak weer op en richting de sporthal voor een massage. Maar helaas zijn we hiervoor ook weer eens te 
laat. Dan maar richting het station. Onderweg gaan we nog even op een muurtje zitten om wat te eten, 
toevallig naast een bloemenzaakje. Het is net sluitingstijd en de eigenaar komt even een praatje met ons 
maken. Hij vraagt hoe het komt dat wij geen bloemetje hebben en ja aangezien er geen (Zeeuwse) fans 
waren vind hij dit toch wel sneu.
Snel duikt hij even zijn zaakje binnen en krijgen we elk 3 prachtige rozen. Wat een lieve man.

Daarna op het gemakje naar het station en na een lange reis (niet gewend om met openbaar 
vervoer te reizen) komen we rond 23.00 uur 's avonds thuis moe maar zeer voldaan.
Ben trots op het andere Zeeuwse meisje.
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Berlijn, het laatste weekend van september in tussen de 10 en 11 km, hij ging het halen! 
2012. Het is  prachtig rustig herfstweer en ik voel Enthousiast zat ik voor het scherm hem aan te 
me als een vis in het water in de stad waar ik lang moedigen. Ik zocht voor de grap ook naar Jan 
geleden gestudeerd heb. Met een vriend van me Ducaat en zie, ook die liep als een geel poppetje 
arriveer ik op vrijdagavond. We wonen bij een over het parcours, naast Simon! Ik begreep het 
oude studievriendin en we beginnen de gelijk, Simon had beide chips omgedaan waardoor 
vrijdagavond met een goed restaurant in goed wij als een Siamese tweeling de marathon liepen 
gezelschap. Op de zaterdag vindt als en samen over de finish kwamen. Na een maand 
voorbereiding het ontbijtloopje naar het viel bij mij een "Urkunde" in de bus van de 
beroemde olympisch stadion plaats. Het is marathon met daarop het fysieke bewijs van mijn 
prachtig om daarbinnen te zijn, door de enorme eerste marathon. Ook kom ik in de uitslagen voor, 
gangen te lopen. Alles heeft een bijna een eerste marathontijd achter mijn naam. 
bovenmenselijke maat, van binnen is het stadion De oorkonde heb ik bij het oude papier gedaan.
prachtig symmetrisch opgezet. Simon en ik maken 
veel foto's en zijn klaar voor de volgende dag: Vrij snel daarna raakte ik ook langdurig 
onze eerste marathon. geblesseerd en pas vanaf maart 2013 ging ik weer 

langzaam aan lopen. Aangezien ik hou van lopen 
De voorbereiding was niet vanzelf gegaan. Lang in de warmte richtte ik me opnieuw op het najaar. 
leek het erop dat ik alleen zou gaan omdat Simon Berlijn was binnen no-time vol en uiteindelijk 
langdurig geblesseerd was geraakt. Ikzelf was in kreeg ik een ticket voor de kustmarathon, direct 
de zomer eindelijk in vorm geraakt en had de het echte werk! In de voorbereiding kon ik voor 
"mentale overstap" weten te maken naar het eerst vergelijken met de training van het jaar 
langdurige trainingsinspanning. We genoten van daarvoor. Ik kwam bijna nooit in een lekker ritme, 
de stad en alles wat georganiseerd was ten miste lang de kracht in de duurlopen en mijn knie 
behoeve van dat ene doel: de 39ste editie van de speelde teveel op in de voorbereiding. Pas een 
marathon in Berlijn. Op de weg terug in de week of drie ervoor bij de 10 Engelse mijl in 
ondergrondse na ons ontbijtloopje kreeg ik een 
telefoontje dat een streep zette door mijn eerste 
marathonavontuur. Mijn vriendin Hella had die 
morgen een auto-ongeluk gehad en was op weg 
naar het ziekenhuis. Mijn gedachten stopten 
onmiddellijk met denken aan hardlopen, ik wilde 
alleen nog maar naar huis. Mijn Berlijnse vriendin 
wist via een kennis snel een vlucht regelen en ik 
was redelijk snel weer thuis. Gelukkig viel het 
thuis mee en was Hella er met builen, 
schrammen, blauwe plekken en schrik goed vanaf 
gekomen.

De volgende dag was een rare dag. Simon in 
Berlijn en ik thuis in Groede. We zaten voor de 
computer en zochten naar Simon's naam, en ja, 
daar was 'ie! In de gedaante van een klein geel 
poppetje rende Simon over het parcours en zag je 
het poppetje over het parcours in Berlijn schuiven. 
Hij was al bij kilometer 35 en liep nog een km tijd Simon & Jan 

een Berlijnse droom die niet mocht uitkomen

Jan Ducaat: Marathon-dossier nog niet af
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Tilburg voelde ik weer de kracht die ik zo lang gemist grote moeite wist te nemen. In Domburg passeer je 
had. De pijn in mijn knie was weg en voor het eerst de 30 km en ik maar praten tegen mezelf: "nu 
kreeg ik echt zin en werd ik optimistischer over mijn herstellen op de laatste 5 vlakke km voordat het 
avontuur. Tegelijkertijd was ik in de training niet veel klimwerk weer begint". 
verder gekomen dan 24 km en dan moet je er toch 
nog wel een paar. Herstellen was er echter niet meer bij. Iedere extra 

vlakke km ging slechter en was moeizamer en bij de 
Toen de grote dag was aangebroken, ging ik licht 33 km deed het zien van een rode kruis post en de 
gespannen op weg, fijne sfeer, lekker weer, pijn in mijn rechterbeen het laatste restje weerstand 
voorbereiden in de sporthal, de rituelen van voor de wegsmelten. IK GAF ME GEWONNEN.
wedstrijd. Jan van de Linde had me nog de laatste 
tips gegeven en daar ging ik, de onervaren Het gaf me in eerste instantie een gelaten gevoel. 
marathonloper van start. Hoewel ik helemaal geen Had mezelf voor de wedstrijd voorgenomen dat het 
tijd in gedachten had, heb je toch een referentie in sowieso mijn laatste poging zou zijn op de 
je hoofd en na een eerste 10 km onder de 55 marathon, of ik 'm nu wel of niet zou halen. Ik vind 
minuten wist ik dat ik veel te snel was weggegaan in halve marathons, 15 km en 10 km van nature 
relatie tot mijn conditie en wat er nog aan zat te namelijk veel leuker om te lopen en die afstanden 
komen. De 2e 10 km waren het fijnst. Ik liep heel passen ook beter bij mij en bij mijn leven. Het 
constant en prettig, naast iemand die 'm al 10 keer bijzondere was echter dat ik eigenlijk al heel snel na 
gelopen had en stapte redelijk fris het strand op. In het uitstappen voelde dat het nog niet klaar is met 
mijn hoofd praatte ik tegen mezelf, "nou niet kapot de marathon. Na twee dagen was ik alweer goed 
het strand afkomen, en dan nog maar 3 blokjes van hersteld van de inspanning. Heb wel ruim zes weken 
5 km" De zandbak van 7 km sloopte me echter na de marathon nog weinig zin om veel te lopen.
volledig. Op dat stuk brak het gebrek aan duur me  De halve marathon is wat dat betreft een goede 
op en kon ik niet meer herstellen. Toen ik het strand stok achter de deur. Misschien dan toch in 2014 een 
afkwam, waren de drie blokjes van 5 km drie nieuwe poging? Berlijn, Zeeuwse Kustmarathon, 
mentale loden blokken geworden. De heuvels naar welke zal het worden. Ben er nog niet uit………
Domburg waren Alpentoppen geworden die ik met 
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Op zondag 22 september  2013 deed ik voor de eerste 
keer mee aan Dwars door de Zwingeul. Vorig jaar riep 
ik dat ik hem dit jaar toch wel echt wou doen, maar 
toen het zover was begon ik er toch aan te twijfelen. 
De zomerloopjes van dit jaar liep ik veel samen met 
Edwin, Daisy en Jordy, toen ik hoorde dat hun niet 
mee gingen doen besloot ik zelf ook maar niet mee te 
doen. Totdat er een kennis van me de zaterdagmiddag 
langs kwam, hij zag het wel zitten en haalde me over 
om ook mee te doen. Toen bedacht ik me dat ik 
afgesproken had om op stap te gaan de 
zaterdagavond, 's avonds een vrouw 's morgens een 
vrouw!

Toen ging de wekker…. Hup, in de kleren en richting 
Strand Paviljoen de Zeemeeuw. Ondanks dat ik er aan 
twijfelde had ik er wel veel zin in. Met zo'n 80 mensen 
stonden we aan de start. Ik hoorde al van velen ”elke 
keer als ik hier aan de start sta denk ik waarom doe ik 
dit weer”, daarom besloot ik het maar op het gemakje 
te doen. Al snel kwam ik Wim en Marenne tegen, ze 
liepen een lekker tempo waar ik prima met mee kon. 
Ik bleef bij hun en we gingen met 
zijn drieën het pacours af. Over 
het zand, door het water en door 
de duinen. Zo'n 7/8 km hardlopen 
had ik nog niet vaak gedaan en ik 
wist niet wat ik ervan kon 
verwachten, het ging lekker en ik 
heb zelfs de finish gehaald! Ik 
finishte samen met Wim en 
Marenne op 56.31 en had de 14e  
plek.  Beter kan altijd maar daar 
gaan we volgend jaar voor!
Moe en voldaan was ik blij dat ik 
toch meegedaan heb en volgend 
jaar doe ik zeker weer mee! 
 

Ik wil iedereen bedanken die 
geholpen hebben om deze loop te 
organiseren, de tijd die zij er in 
hebben gestoken om zo'n mooi 
parcours neer te zetten! Tot 
volgend jaar!
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. Wendy van de Velde
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Dwars door de Zwingeul

Never give up the fight
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De maandag voorafgaand aan de loop 'Dwars door de zwingeul' 
trainde ik mee met de loopgroep van Sjaak op het strand. Daar werd 
gevraagd of ik de komende zondag mee ging lopen. Stiekem wilde ik 
wel meedoen, maar ergens toch ook weer niet. In het 
voorjaar/zomer ben ik een tijdje geblesseerd geweest en hardlopen 
op het strand had ik al lang niet gedaan. Termen als 'zwaar', 'afzien' 
en 'dodemanspadje' vlogen die maandagavond ook rond mijn oren. 
Ik wilde echt niet als laatste over de streep komen. Niet dat dat erg 
is, meedoen is absoluut belangrijker dan winnen, maar ik ben op dat 
vlak toch wel een beetje streng voor mijzelf. Uiteindelijk een dag van 
te voren toch maar besloten dat eens de eerste keer moest zijn en 
dat ik wel mee ging doen. Gelukkig was het prima weer. Mijn 
voornemen was om erg rustig te beginnen. Het eerste stuk over het 
strand, door de Zwingeul en weer terug naar de Zeemeeuw ging 
lekker. Het tweede stuk, weer over het strand, door de Zwingeul 
richting Knokke ging eveneens goed en ik was best wel optimistisch 
over het verdere verloop. Tot het stuk met de flink steile 
zandhellingen. Dat was flink doorbijten. Normaal weiger ik te 
wandelen, maar ik kon echt niet anders. Ondertussen werd ik door 
een aantal medelopers ingehaald en kwam ik tot de conclusie dat ik 
toch wat langzamer had moeten starten om energie te sparen voor 
dit traject. Na het keerpunt waren de zandhellingen nog niet klaar. 
Tussen de paarden die daar op dat moment liepen ploeterde ik door. 
Daarbij moest ik steeds goed opletten of ik geen rood/wit lint miste. 
Op den duur was dat wel het geval en moest ik nog een (klein) stuk 
teruglopen. Gelukkig kwamen toen de zee en de zwingeul weer in 
zicht. Een prachtig stuk om te lopen. Het laatste stuk liep prettig over 
het harde zand, nog één keer natte voeten halen en dan richting 
Fred. Die overigens riep dat het lopen er nog soepel uit zag, maar 
dat voelde voor mij wel anders. Ik ben in ieder geval blij dat ik heb 
mee gedaan. Een doel qua tijd had ik me vooraf niet gesteld. Wel 
hoopte ik niet laatste te zijn en dit was ook niet het geval. Hopelijk 
kan de loop volgend jaar weer georganiseerd worden. Sowieso ga ik 
tot die tijd wat vaker trainen op het strand. 
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Een unieke wedstrijd in een schitterend decor.
Dit jaar weergaloos op beeld vastgelegd door Robbert de Smet.

De foto’s van Dwars door de Zwingeul, evenals de foto op de voorpagina, werden kosteloos beschikbaar gesteld door hem. 
Op zijn site staan prachtige foto’s ook van het clubkampioenschap. Foto’s zijn via de site te bestellen.

zie: www.fotografie-robbert.weebly.com
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Gusta de Waard-bokaal 2014
De Gusta de Waard-bokaal is de 2e maal onderdeel van onze 
DPO Midwinter Halve Marathon. Waar vorig jaar bij de eerste 
editie de bokaal aan Sjaak Luteijn werd uitgereikt, zal het nu 
voor het eerst een 'battle-of-sexes' worden. 
Was vorig jaar de bokaal nog voor het eerste Wielingen-lid 
(m/v), dit jaar geldt het verschil tussen de eerste mannelijke 
(Sjaak Luteijn 1.19.45) en vrouwelijke Wielinger (Frederique 
Versluys 1.30.24) van de editie 2013 als 'handicap'. Het 
vrouwelijke geslacht krijgt dus 10 minuten 39 seconden 
'voorsprong'. We zijn ervan overtuigd dat dit een strijd binnen 
de wedstrijd gaat worden, wat voor ons Wielingers weer voor 
de extra jus zal zorgen

Wim Huigh en Theo Rabout hebben,  gezegend in de korte 
broek, de voorbereidingen voor de 23e editie van de DPO 
Midwinter Halve Marathon in augustus al opgestart. 
Op deze pagina delen ze enkele zaken met jullie.

Gusta de Waard

HM-ers  ½-Marathon ½-Marathon
e23 editiee

23 editie

Midwinter Midwinter 
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Cadzand Bad

  

5 kilometer Prestatieloop ( start om 11.30 uur )

Kezandse Kilometer voor de jeugd ( start om 12.00 uur )

Inschrijven en kleed- / douchegelegenheid in de sporthal

ook op het programma
TEVENS OPEN ZEEUWS HM-KAMPIOENSCHAP

S t a r t : 1 1 . 3 0 u u r 
B o u l e v a r d  d e W i e l i n g e n

Inlichtingen: Theo Rabout tel.: 0117 - 45 02 04

Foto : Peter Nicolai

Tekst10 © info : www.avdewielingen.nl

hmcadzand

23e DPO Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad in een notedop
Datum zondag 2 februari 2013
Afstanden Kezandse kilometer (12.00u), 5 km en 21,1km (11.30 uur)
Inschrijven via site tot zondag 26 januari, ter plaatse (sporthal Cadzand-bad) van tot 11.00 uur

WimsWeerPraatje
De voorspelingen voor zondag 2 februari zien er midwinters uit. In de nacht van zaterdag op zondag is er 
sprake van beperkte vorst (tot -2 graden). Wanneer we de dekens van ons afschudden, zien we dat er 
buiten sprake is van een kleine mistdeken. Al vrij snel trekt deze mist op en komt er een winters zonnetje 
tevoorschijn waardoor rond het starttijdstip de temperatuur ca 7,7 graden zal zijn. 
Daar de 23e editie van de halve Marathon gelopen wordt met lage waterstanden (en dat is geen 
voorspelling), zullen de stranden er strak en door de vorst verhard bij liggen. De licht aanwakkerende wind 
vanuit het noordooosten (windkracht 2 tot 3 aan de kust) zorgt samen met het winterse zonnetje voor 
optimale omstandigheden.
WimsWeersWaarheid: wanneer het regent in Mei is de Halve van Cadzand weer al voorbij.

Kezandse Kilometer
Nieuw in het programma is de Kezandse Kilometer. We hebben gemeend er 
het programma goed aan te doen om de jeugdlopen samen te voegen tot 
één afstand: de Kezandse Kilometer. Deze jeugdloop met start/finish op de 
Boulevard zal een parkoers kennen van over ongeveer 1 kilometer met de 
laatste 400 meter een gelijk traject ook zoals de 'idolen van Halve Marathon' 
hun laatste meters mogen afleggen.
OPROEP:  We doen een beroep op onze eigen Wielinger-jeugd. Zet 2/2/2014 in de agenda en zorg dat je 
omstreeks 12.00 uur aan de startstreep staat voor de Kezandse Kilometer. Je zal er geen spijt van krijgen. 
Inschrijven in de sporthal Cadzand-bad, inschrijfgeld € 1. Het zou mooi zijn dat er een hele zwart-witte 
armada over de Boulevard scheert.

PR-machine op volle toeren
Opnieuw heeft Ronald van de Veire 
(Tekst 10) weer een uiterst professionele 
flyer gemaakt voor ons evenement. Vanaf 
November zal het 'promotieteam' er dus 
weer op vele plaatsen de Midwinter Halve 
onder de aandacht brengen. Daarbij 
worden zowel in het Zeeuws(vlaamse) als 
Vlaamse land de nodige evenementen 
bezocht. Van 'overzeese' wedstrijden als 
Nisse en Aagtekerke tot  onze eigen 
winterlopen en bv  Aflossingsestafette Dow 
Terneuzen staan op het programma. In 
België onder meer veldlopen in Deinze en 
Maldegem maar ook de corrida's van Tielt 
en Westkapelle. Daarbij wordt vooral 
gekeken waar onze doelgroep (de ware 
loopliefhebber) daar aan de start komt.  

Kortom de publiciteitscampagne draait weer op volle toeren!! Mocht één van jullie een poster of  setje 
flyers gepast denken te kunnen inzetten, schroom niet om Wim of Theo even aan te schieten

ezandse
ilometer

HM-ers  ½-Marathon ½-Marathon
e23 editiee

23 editie

Midwinter Midwinter 
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Sponsorcorner
Blij, trots, content en ingenomen zijn we dat de brede sponsorgroep voor de editie 2014 
behouden is gebleven en we nog enkele bedrijven enthousiast hebben gevonden om het 
selecte clubje uit te breiden. 

De Pooter olie met 8 bemande en 2 onbemande 
tankstations in Zeeuws-Vlaanderen heeft aangegeven 
graag met onze evenement verbonden te blijven en zorgt 
met hun bijdrage als hoofdsponsor al voor de nodige olie 
in de organisatiemachine. Vanaf deze plaats willen we de

                                                           familie de Pooter dan ook hartelijk danken. 

Daarnaast heeft Robert Vroon zijn sponsorbijdrage van vorig jaar opgewaardeerd en 
siert Levro Parket nu naast DPO de startnummers voor de komende drie edities. 
De nieuwkomers Verhaegen & Peijnenburg notarissen, Jan Engelaar Advies, Mammoet en 
Koole Sport hebben nu ook het haaientanden-sponsor-statuut.  Dit brevet wordt na vorig 
jaar opnieuw opgehaald door Bruidshuis Ellen, Elektra 21, Simon de Feyter, 
De Zeeuwse Verzekeringen, Willem de Jong, Kraker Trailers, De Hullu & Cornelis BV, Nobus 
Advocaten, Arentis en RegioBank.

Parkoersfilmpjes nu via You Tube
Om webmaster Sjaak te ontlasten, 
hebben we Patrick de Boevere (Serinity 
Systems, Aardenburg) bereid gevonden 
om voor het Halve Marathon onderdeel 
de site te beheren. Hij is hier fris en 
fruitig mee aan de slag gegaan. Eén van 
zijn eerste vernieuwingen betreft de 
parkoersinformatie. Op onze site 
www.avdewielingen.nl ( onderdeel 
wedstrijden) kun je bij het parkoers de 
filmpjes terugvinden waarmee 
letterlijk en figuurlijk in vogelvlucht een indruk gegeven 
wordt van het parkoers. Ondertussen broeden we verder 

op toevoegingen/vernieuwingen in de communicatiekanalen.

Inschrijven geopend vanaf 11/11
De voorinschrijvingen zullen vanaf nu jaarlijks op 11/11 geopend worden. 
Tot zondag 26 januari 24.00 uur kan er nu tegen gereduceerd tarief (€ 7,50 halve marathon en € 4 voor de 
5 kilometer) worden ingeschreven. Maak het karwei voor het secretariaat gemakkelijker en schrijf tijdig in 
via onze site of www.inschrijvenzeeland.nl.

Tot slot
We zijn druk doende om alles weer vlot te gaan laten verlopen. We broeden nog op enkele zaken die het 
deelnemen en beleven van 'onze klassieker' nog aangenamer zullen maken. Ondertussen roepen we alle 
leden op om deel te nemen aan één van de onderdelen en dit bij voorkeur in het Zwart-Witte-Wielingen-
tenue. Volg de site, facebook of andere media voor actuele ontwikkelingen.

MWHM-Groet - Wim Huigh & Theo Rabout

Oproep aan de leden: denk aan onze sponsoren

HM-ers  ½-Marathon ½-Marathon
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