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Zomerlopen

Passie 
in de zon



HET adres voor :    

- Sportmassage
- Taping
- Blessure preventie
- Medical taping

Isabellaweg 1
4515 SG  IJZENDIJKE

0117 – 30 18 42
@-mail: waesmvan@zeelandnet.nl

lid nationaal massageteam

Marc van Waes SportmassageMarc van Waes Sportmassage

Ook uw adres voor nek- en rugklachten
t.g.v. werk en/of stress

lid NGS - Nederlands Genootschap voor Sportmassage



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

Judith de Groote
Els van Houte
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.
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Inleverdatum volgend nummer
15 november

De Zomer Voorbij…….. 
Terug aan het werk en of studie, terug naar het georganiseerde leven, de volle 
agenda en het drukke bestaan. Het “normale” leven vervolgd zijn pad.
Voor velen is de zomer komkommertijd, zo ook voor het clubblad.
Het aanbod van copij is mondjesmaat. 
Maar alles bij elkaar kunnen wij u een clubblad aanbieden met berichten uit het 
bestuur, een artikel van G.E. Nieter, wetenswaardigheden over de zomerloopjes, 
een atletiekwedstrijd, een persbericht van de HM en wordt aandacht besteed aan 
Crowdfunding en de Grote Clubactie.
De laatste periode van 2015 is aangebroken met de crossen en een aantal 
winterloopjes in het vooruitzicht.  Een sportief Najaar gewenst.

Namens de redactie 

Pamela Manders

VoorwoordVoorwoord

udiJ t  h  al   Ee lsmaP

RedactieRedactie





BESTUUR
Jurycoördinator
Johan Huigh 0117 402126Voorzitter Frédérique Versluijs

jwhuigh@zeelandnet.nlKamerikstraat 13, 4505 AL Zuidzande
06-52335365

Wedstrijdsecretariaat thuisfremiro@zeelandnet.nl
Froukje de Vries 0117 454756

Vice-voorzitter Simon de Feyter wil.fro@kpnmail.nl
Lange Heerenstraat 85

Wedstrijdsecretariaat uit4507 KR Schoondijke
Anke van der Hooft 0117 4542540117 401900 / 06-57335524

ahooft@zeelandnet.nlsimon@simondefeyterbv.nl

Secretaris/Penningmeester Coördinator Trainers
Nico Verheul
Steenbok 8, 4501 GS Oostburg
0117 452320 / 06-22906842

Coördinator WINTERLOPEN
verheuln@zeelandnet.nl

Jacky van Cuijck 0117 392063
Algemene bestuursleden vancuijck@zeelandnet.nl
 Marc van Vlierberghe

Coördinator ZOMERLOPENPoolster 61, 4501 GP Oostburg
VACANT0117  451855

runningmarc@hotmail.com
Voorzitter jeugdcommissie  
VACANT

Voorzitter Sponsorcommissie
Theo Rabout 0117 450204

trabcar@zeelandnet.nl 
webmaster
Sjaak Luteijn 0117 455407

webmaster@avdewielingen.nl

OVERIGE FUNCTIES

Jordy Engelaar 06 20311998
jordy_engelaar@live.nl 

Evelien Daelman      
      Stuerboutstraat 26     

         4508AD Waterlandkerkje     
0117-454299

      edaelman@zeelandnet.n

Diana Valk
                    Brouwerijstraat 15, 4501CM Oostburg

                       0117-493093   
valkko@zeelandnet.nl

De verenigingDe vereniging
Voor actuele informatie kijk op www.avdewielingen.nl
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Nieuwe ledenNieuwe leden -7Quincy Heppener
Bo-Djenna van der Zeijst
Ymke de Lobel
Nathalie van Poecke-Catseman
Annet Pol
Jelle Pol
Esther Verhaegen
Amor Maertens
Hildegard de Hoogd
Lemmy de Rooij

Opgezegd: Wout Musschoot
Sandra van QuekelbergheTycho van Baal
Sophie SaloméYaella Bos
Nathalie SteijaertJoanna Deneuter
Petra TasJelle Esseling
Mart TermoteTessa de Greve

Lars de Kok
Niels van der Lijke
Juliette de Meijer
Evelien van Melle



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

Heeft u nieuwbouw- of 
verbouwplannen?

Wij helpen u graag met het verzorgen van 
uw tekeningen en berekeningen.

Wij verzorgen de complete benodigde stukken voor uw bouw 
inclusief eventuele vergunningsaanvraag, zoals o.a.:

l Bouwkundig en bouwfysisch advies;
l Constructief advies (sterkteberekeningen);
l Toetsing bouwbesluit 2012;
l Energieprestatie berekeningen;
l Funderingsadvies.

Voor meer informatie: Ing. V.A.O. (Vincent) Calon
VAC Engineering bv | Buys Ballotstraat 8-202 | 4507 DA Schoondijke

T: +31 (0)117 40 18 12 | E: info@vacengineering.nl | I: www.vacengineering.nl



De organisatieDe organisatie
LEEFTIJDSINDELING PER 01-11-2014 (geldt voor 2015)
 

Geboren in Naam in Nederland Naam in Belgie
2008 en later mini pupil ------------
2007 C pupil microben 
2006 B pupil benjamins
2005 A1 pupil pupillen
2004 A2 pupil pupillen
2003 / 2002 D junior minimen
2001 / 2000 C junior kadetten
1999 / 1998 B junior scholieren
1997 / 1996 A junior junioren
1995 en eerder Senior senioren
1980 en eerder Masters mannen  

35/39=M35 40/44=M40 enz. veteranen
1980 en eerder Masters vrouwen

35/39=V35 40/44=V40 enz. veteranen
 

* voor masters geldt: men wordt ingedeeld in de klasse waarop men de 
aangegeven leeftijd bereikt.

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN

Mini & Pupillen C Wendy van de Velde
Maandag 18.15 tot 19.15 

Pupillen B Suzan Hoek 
Maandag 18.30 tot 19.30

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

Junioren D Edwin Huigh 
Floris Huigh 
Donderdag 19.00 tot 20.00

Jun. C en hoger

Maandag 18.45 tot 19.45
Maandag 20.00 tot 21.00

Obesitasgroep Frédérique Versluys
Esther Tas
Dinsdag 18.30 tot 19.30

Start to Run Frédérique Versluys
Guus Picavet

Loopgroepen Sjaak Luteijn (zondag)
Ronny Versluys (donderdag)
Patrick van Quekelberghe

Jordy Engelaar
Lennart Verheul

N RA NADRESSE  T I ERS
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Men kan altijd contact opnemen met de trainers voor verdere uitleg of informatie
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De leden van A.V. de Wielingen mogen 
onbeperkt gebruik maken van de baan



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
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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
e-mail: schrijver@zeelandnet.nl



Berichten uit het bestuurBerichten uit het bestuur
 via het                            van onze voorzitter 

Frédérique Versluijs
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Clubhuis
We zijn eraan begonnen!!! De bouw van ons eigen clubhuis is gestart!! Na jarenlange 
onderhandelingen is het dan zo ver! 
Als alles volgens planning verloopt, is de bouw eind November voltooid.

Winterprogramma A.V. de Wielingen
De Zomerlopen zijn amper achter de rug en we kijken alweer vooruit! 
Het winterprogramma van A.V. de Wielingen staat voor de deur!

Mis ze niet! Onze VAC Engineering Natuurlopen!
1e Natuurloop Paviljoen de Zeemeeuw 15 November2015     
 2e Natuurloop Sylverstercross 31 december 2015
3e Natuurloop Moio Beach 21 februari 2016
4e Natuurloop Paviljoen de Zeemeeuw 6 maart 2016

Van bovenstaande wedstrijden wordt een heus klassement opgemaakt en dingt u mee voor een prijs. 
Op de finaledag, 6 maart 2016 in Paviljoen de Zeemeeuw worden de prijswinnaars in het zonnetje gezet!!
Naast onze VAC Engineering Natuurlopen kunt u ook meedoen aan onze Elderschanscross te Aardenburg en 
wel op 28 november 2015!! Deze wedstrijd is voor iedereen toegankelijk. Wilt u eens kennismaken met het 
lopen van een cross op een aantrekkelijk, uitdagend parcours dan is dit een uitgelezen kans!
Ook zeer uitdagend te noemen is onze Jules Unlimited op zondag 13 December 2015. 
U kunt uzelf dan eens testen in een strandloop met uitdagende elementen!
Natuurlijk mag onze 25e DPO Halve Marathon Cadzand-Bad niet op uw loopagenda ontbreken!
Zondag 7 februari 2016 vindt de feestelijke editie van de 25e DPO Halve Marathon Cadzand-Bad plaats. 
Bent u net zo enthousiast als wij zijn, wees dan welkom op de hierboven genoemde wedstrijden!
Raadpleeg voor locatie en precieze tijdstip van onze Coopertest alsmede onze overige wedstrijden onze site 
www.avdewielingen.nl of kijk eens op onze Facebook pagina!

Trainers
Tal van trainers zijn door studie of andere omstandigheden gestopt met het geven van trainingen. 
Begrijpelijk. We zijn hen heel dankbaar voor hun inzet in de afgelopen jaren. Esther Tas geeft op basis van 
proef training aan onze kids van de obesitas groep. Een aantal trainers zal training krijgen van Kees van 
Oosten.



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

Zaterdag 9.30-17 uur 

www.henkfenijn.nl

Markt 18
4501 CK  OOSTBURG

tel: 0117 - 452514



Start to Run
Wanneer u het clubblad leest, is Start to Run in 
volle gang. De trainingen worden gegeven door Guus Picavet en ondergetekende. We wensen 
onze nieuwe groep heel erg veel succes!

EK 2016
Vrijdag 8 juli 2016 gaan we met ongeveer 25 Wielingers naar het EK 2016. Samen met 
Atletiekvereniging Scheldesport en RKHAV maken we er een onvergetelijke happening van! 
Nadere informatie volgt te zijner tijd. 

Jeugdkamp
Onlangs heeft onze jeugd zich kunnen uitleven tijdens het jeugdkamp op onze atletiekbaan. 
Dankzij de Scouting van Oostburg konden de jeugd en leiding slapen in een heuse scouting tent. 
Dankzij de trainers, jeugdcommissie en tal van ouders is het kamp een groot succes geworden!

Clubkampioenschappen
Om meer jeugd te betrekken bij de clubkampioenschappen heeft de Wedstrijd Organisatie 
Commissie (WOC) een alternatief gezocht voor de reguliere clubkampioenschappen. Omdat er al 
veel jeugd op maandagavond traint, leek het een goed idee om deze wedstrijd op deze 
trainingsavond te organiseren. Of het een succes is geworden, is nog niet bekend; ik schrijf dit 
voordat ze zijn georganiseerd. Evaluatie volgt dus nog.

Grote Clubactie
Wanneer u dit leest, is ook de Grote Clubactie in volle gang en hoop ik dat onze jeugd actief loten 
aan het verkopen is! De opbrengst is dit jaar ten bate van het Wielingen logo op ons clubhuis!

Berichten uit het bestuurBerichten uit het bestuur

vervolg
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Naar aanleiding van de oproep om 
een actiefoto van 
deelname aan een 
sportief evenement tijdens je 
vakantie of de vakantieperiode, 
hebben we een 
inzending toegestuurd gekregen.

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Judith < >
Datum: 21 augustus 2015 13:11
Onderwerp: De Nijmeegse 4 daagse
Aan: " " 
< >

Uitgelopen

Groet Judith

judithdeg@zeelandnet.nl

redactie@avdewielingen.nl
redactie@avdewielingen.nl

OPROEP! 

Stuur ons jouw mooiste sportmoment op vakantie

Deelname van Judith de Groote 
aan de Nijmeegse 
wandelvierdaagse.

mailto:REDACTIE@AVDEWIELINGEN.NL
mailto:pquekel@zeelandnet.nl
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k rO tobe
Thijs Manders 2
Thom Dobbelaar 4
Jeroen de Vries 9
Jozien de Feijter 10
Monique de Meijer 10
Joyce Korfker 10
Rick Groosman 13
David Pieters 16
Sephania Bron 18
Emma Dekker 18
Johan Huigh 19
Etiënne van de Veire 23
Marc van Waes 23
Adri Vermue 24
Annemarie Wouterse 26
Florian Doens 26
Pamela Manders 29
Esther Verhaegen 29
Michel de Ruijsscher 31
Dante de Ruijsscher 31

Dec mbere
Baily Korfker 1
Corinne Haeck 3
Pien Schilders 6
Annet Pol 8
Ymke de Lobel 9
Jan van Hoeve 11
Joris de Sutter 11
Fred Vermeire 12
Eva Verschoore 16
Marian Brakman 17
Coby de Dobbelaere 18
Heinz-Peter Lauret 23
Lemmy de Rooij 25
Quincy Heppener 26
Robert Vroon 28
Els van Houte 29
Simon de Clerck 30

No emberv
Ingrid van de Velde 1
Joeri Alblas 2
Michel de Meijer 2
Myrthe Faro 6
Lois Gheijsels 7
Theo Rabout 9
Frédérique Versluys-Burkin 11
Brent Dobbelaar 12
Stefan Krijnen 14
Milena Legrand-Soomers 14
Eddy Musson 15
Leonie Overmeire 17
Marion Huigh 18
Suset de Feijter 18
Jelle Pol 18
Amor Maertens 20
Floris Huigh 22
Soraya de Bock 23
Martine de Bruijne 24
Jolanda van Doeselaar 26
Annemieke Rijnberg 28
Daisy van de Velde 29
Dirma Verheul 30

ALLE JARIGEN



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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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

@: info@eenhoornoostburg.nl
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Stoffen,
borduurartikelen, fournituren.

Verkoop en reparatie van
naaimachines 

van Leeuwenstein en Juki.

HAAK + BREIGARENS
en toebehoren

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag:

9.30 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur.

Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur. ( wintertijd )
10.00 - 12.30 uur. ( zomertijd )

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

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 



Naar horen zeggen organiseert de Wielingen al zo'n maakt het voor en na de loop nog gezelliger. 
25 jaar zomerlopen, en nog altijd blijkt het een Daarnaast hebben mijn collega lopers nu ook een 
succesvol concept. Sinds 3 jaar ben ik ook besmet naam bij mijn gezicht waar ze me eerder alleen van 
met dit zomervirus. Het kruipt in je lijf, zorgt voor de uitslagenlijst kenden. 
onrust en spanning, en krijgt iedere week op dinsdag 
avond een piek. Het is nogal hardnekkig en verdwijnt De route is anders dan anders, en daardoor moeten 
pas na 6 weken. Er is geen medicijn voor… en maar 1 we voor de middenafstand maar 2 rondes lopen. Er 
enkele oplossing: meedoen en genieten. zijn wel een aantal hindernissen zoals verdwaalde 

containers op de stoep, maar verder gaat het 
Zelf loop ik nu ongeveer 4 jaar hard, dit jaar zijn mijn eigenlijk wel lekker. We lopen uiteindelijk in een 
3e jaar zomerlopen en het 1e jaar onder de “vlag” groepje van 3. We komen samen de Molenberg op en 
van de Wielingen. Ondertussen heb ik ze allemaal wel samen over de finish. In tegenstelling tot wat de 
1 keer gelopen, maar nog nooit allemaal in 1 zomer. krant meldt is het geen spannende sprint maar 
Dat was dus ook mijn voornemen. Helaas gooide een gewoon een mooie afsluiting van een gezamenlijke 
virale infectie en later een antibiotica kuur roet in het loop. 
eten. Toch heb ik ook dit jaar weer genoten. Want 
wie of wat je onderweg allemaal tegenkomt, dat is Retranchement is toch altijd wel een van mijn 
altijd weer een verrassing! favoriete zomerlopen. Prachtig rondje en ook wel 

uitdagend. Dit jaar moet ik hem skippen maar ook 
Op 7 juli ging het dit jaar van start in IJzendijke. Nu ik zonder mij gaat het gewoon door    .
bij de Wielingen loop ken ik nog meer lopers en dat 
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Dé Oplossing voor Zomervirus 2015
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Ilona (429) en Jacqueline (447)
 samen de zomer door

 J 



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 : Staats Spaanselinies 1 Tel. 0117-302451

KLOOSTERZANDE : Rijksweg 60 Tel. 0114-682784

BRESKENS : Deltahoek

DRAAIBRUG : Draaibrug 74 Tel. 0117-492330

Tel. 0117-452565

BURCHTSTRAAT 6 - OOSTBURG
0117 - 452814
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Vakantiegangers uit Almere, Heusden, Delft, Koekelberg, Koog aan de Zaan, Rotterdam, Den Haag, 
Amsterdam, Vught, Lange Zwaag, Winterswijk, Nijmegen, Maastricht, Capelle a/d IJssel, Culemborg en nog 
vele andere Nederlandse dorpen en steden hoorden tot de inschrijvers.
Ook onze zuiderburen, met veel voor ons bekende lopers, waren weer ruimschoots aanwezig.
Vanuit Duitsland mochten we onder andere uit Bonn, Essen, Heidelberg, Dusseldorf en Keulen deelnemers 
aan een of meerder lopen begroeten.
Verder hebben we personen uit Luxemburg, Boekarest, Lyon en Hong Kong ingeschreven.
De inschrijvingen voor de jeugd en volwassenen per wedstrijd:

Jeugd volwassenen

IJzendijke 46 115
Retranchement 40 166
Groede 43 178
Nieuwvliet 59 158
Zuidzande 73 158
Cadzand 43 158 1237TOTAAL

231

 Zuidzanded
e

 T o
p

p
e

r

De zomerlopen 2015 
zijn goed bezocht !

Er zijn (denk ik) maar weinig lopen waar het er zo relaxt, Heb ik dan toch verkeerd gegokt? Na de laatst bocht is het 
ongedwongen en sportief aan toe gaat als tijdens de stiekem toch nog een stukje naar de finish… met net 3 
zomerlopen, zo ook in Groede. Deze keer was ontzettend seconden  weet ik haar voor te blijven. Zo! Dat is een 
druk, en was het dringen en wringen tot aan de eerste lekker gevoel. Op naar de laatste loop in Cadzand.
bocht. Ik ben wel gestart maar weet al snel dat ik te vroeg 
begonnen ben. Wat ga ik doen? Doorgaan voor mijn Omdat mijn dochter ook met de zomerlopen mee doet is 
volledige afstand, 2 rondes, of zal ik eens verstandig zijn? het altijd even stressen om op tijd te komen. Zeker in 
En ja, soms moet je eerst winnen van jezelf om toch niet Cadzand waar het ook nog eens een eindje lopen is naar 
te verliezen. Dus na 1 ronde stop ik. Volgend jaar weer een de inschrijving en terug naar de start. Tot mijn vreugde is 
nieuwe kans, of nog beter… volgende week! de start verzet, en hebben we uiteindelijk nog 10 minuten 

speling. 
Nieuwvliet voelt toch wel als een thuis wedstrijdje. 
Heerlijk in eigen dorp, bekenden langs de weg. Het is een Cadzand; zand, duinen, natuurgebied… toch wel een 
rondje dat ik vaak loop als ik weinig tijd heb. Het is weinig beetje afzien als je tot de ontdekking komt dat je al lang 
spectaculair, maar de binnenkomst in het dorp maakt alles niet meer door het zand en duinen hebt gelopen… ook al 
weer goed. Wat ik ook zo leuk vind is dat collega lopers, is het maar een paar honderd meter. Tijdens de eerste 
die niet mee lopen, onderweg staan aan te moedigen. Je ronde komt er een man bij ons lopen. Hij zegt dat hij er 
weet nooit waar ze staan, en soms zie je ze niet en hoor je net niet voorbij kan. Nadat Jacqueline hem even 
ze alleen nog net je naam roepen. Vaak is het net die ene waarschuwt dat hij ons ook zeker in de laatste honderd 

brul die je even nodig hebt. meter niet mag inhalen blijft hij netjes achter ons lopen en 
komt uiteindelijk samen met ons over de finish. Ik ben blij 

Zuidzande kenmerkt zich door het extra rondje door dat ik er ben, maar dat geldt voor meer lopers zo te zien. 
het dorp, voordat je de grote lege polder in duikt. 

Omdat ik zo heerlijk loop met Jacqueline zoek ik Het was weer een mooie zomer, met leuke loopjes die niet 
haar weer op en gaan we samen op pad. We mogelijk zouden zijn zonder alle vrijwilligers voor en 

worden achtervolgd door een man uit Breskens achter de schermen. Bij deze wil ik dan ook iedereen 
en een andere vrouw in een 7-heuvelen shirtje. hiervoor bedanken, en stiekem hoop ik dat “we” dit nog 

Ze blijkt ook twee rondes te lopen en ze duikt eens 25 jaar kunnen voortzetten! 
steeds weer net voor ons op. Deze keer ga ik 

het er eens op gokken. Ik haal haar voor de 
bebouwde kom in, maar ze komt terug. 

Il na D eleman
o i



Therapeuten :
Rink de Houck
Jeannine Jansen

Ledelplein 2
4501 BM 

 OOSTBURG
0117 - 454000

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

Sinds 1979
In- en Verkoop van

Oosterse - Europese - Decoratieve Kunst
tevens

Restauratie - & Beeldhouwatelier
Voor antieke meubels, beeldhouwwerk in hout

en het vervaardigen van vrije opdrachten

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

K . Jungschläger Antiquiteiten

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

Brouwerijstraat 55
4501 CN  Oostburg

Tel. 0117 850433 / 06 21424758
info@jungschlager.nl - www.jungschlager.nl
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Hallo, ik ben Ignace van Nevel uit Oostkamp, 
een vaste deelnemer van de zomerlopen.
Ik denk dat ik nu meer afzie dan in de jaren 
'90, maar ik ben er nog altijd graag bij. Nu ben 
ik blij wanneer er nog lopers na mij finishen.
Soms loop ik de korte of anders de 
middenafstand. De conditie dit jaar is heel 
slecht met veel pijn in mijn rug en enkel en 
het is afzien met al de kilo's die ik moet 
meesleuren.
In IJzendijke, Groede en Nieuwvliet gaat dat 
nog. In Retranchement en Cadzand -Bad, met 
veel op en neer en in het zand gaat het 
moeilijk, maar het komt wel goed.
Een groot verschil met vroeger. In de jaren '90 
liep ik soms 18 km per uur of meer, trainde 
dagelijks en woog ik 58 kilo. Nu train ik nog 
zelden, weeg 90 kilo en loop 10/11 km per 
uur. Toch blijf ik wedstrijden lopen. In Zeeuws 
Vlaanderen en soms naar de overkant zoals 
Domburg enzo. Ik ben zelfs nog naar de 
Sabbingeloop geweest.
Voor volgend jaar heb ik al een hotel geboekt 
om naar de marathon in Rotterdam te gaan 
kijken.
Volgend jaar hoop ik het beter te doen dan in 
2015 tijdens de zomer- en natuurlopen van 
die toffe vereniging AV de Wielingen en me 
niet meer op een ronde achterstand te laten 
lopen door mijn vriend Tim Pleijte.

Bericht 
van een 
sportieve 
Zuiderbuur

Vroeger

Vroeger is voorbij.
Maar nog altijd een 
zeer gewaardeerde

aanwezigheid.
Karaktervol toch aan de start.

De echte atleet.
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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

Raadhuisplein 10   4501 BG Oostburg   06 53335479

BEKERS, MEDAILLES en TEAMWEAR 
van HUMMEL en ERIMA

BEKERS, MEDAILLES en TEAMWEAR 
van HUMMEL en ERIMA

Let op: Nieuw adres !
Voor bekers, medailles 
en teamwear van 
Hummel en Erima



Beleef 

Pagina 13 2015 - 3

Op een plezierig zonnige zaterdag in juni verzamelde programma als een trein. De elektronische 
atletiek-minnend Zeeland zich in Oostburg voor een tijdwaarneming van AV Scheldesport werkte 
wedstrijd in het kader van het Zeeuws Baancircuit. perfect, tot op de honderdste van een seconde en 
In de ochtend was het de beurt aan de er was geen wanklank te horen.
allerjongsten; de pupillen. Maar voor zij konden 
starten, was er al heel wat werk verzet. De En waar deden we dat allemaal voor? Voor die 
baanploeg had het veld, de zandbakken, de baan stralende gezichten tijdens de prijsuitreiking waarbij 
zelf en de ring voor het kogelstoten en die voor het de eerste drie van elke categorie op het grote 
discuswerpen keurig in orde gebracht. Alle lijsten podium mochten klimmen. Maar ook voor de 
waren afgedrukt op het secretariaat en de juryleden gelukkige kinderen die misschien niet bij de eerste 
hadden hun instructie gekregen. Lijnen waren in het drie kwamen, maar wel één of meerdere p.r.'s 
veld gelegd en de zandbak geharkt. hadden behaald. Want dat is de charme van onze 
Al die mensen hadden, vaak achter de schermen en sport toch ook wel een beetje; vaak is niet alleen de 
uit het zicht van deelnemers en ouders of winnaar erg blij. Ook andere deelnemers gaan 
bezoekers, heel wat werk verzet om de atleten een sneller, hoger of verder dan ze ooit waren en vieren 
leuke dag te bezorgen waarin ze de mooiste sport dat feestje. 
van allemaal konden beoefenen. Wellicht was u zelf als ouder of vrijwilliger aanwezig, 
Het is overigens wel zo dat we op dat vlak altijd nog dan heeft u het zelf gezien.
wat hulp kunnen gebruiken, laat dat duidelijk zijn, Was u er niet? Volgend jaar nieuwe kansen.
maar daar gaat dit stukje niet over. (laat dit u 
overigens niet tegenhouden om u aan te melden als Als u er niet was, heeft u het middagprogramma 
vrijwilliger). ook niet mee kunnen maken. En dan heeft u toch 

echt een paar bijzonderheden gemist.
In de ochtenduren startten we dus voor de laatste In de middaguren kwam de net iets oudere jeugd 
keer met een traditioneel programma. Alle tot en met de veteranen in actie.
deelnemers kregen een traditionele driekamp te Ook hier werd er gestreden om medailles en zelfs 
verwerken en eventueel een afsluitende kilometer Zeeuwse titels want we hadden op een aantal 
op de baan. En wat werd er genoten! onderdelen weer een Zeeuws Kampioenschap weg 
Persoonlijke records werden verbroken, er werd te geven, namens de VZA.
gestreden om de medailles en elke centimeter en 
elke honderdste van een seconde deed er toe! Voor ik verder ga, zou u in uw huiskamer nu even 
Dankzij de inzet van de aanwezige juryleden en twee streepjes willen trekken? Dat kan gewoon 

met een stukje wol of zo hoor, u moet niet gelijk 
de betonverf uit de schappen halen. Het eerste 

hun flexibiliteit die ik als wedstrijdleider van deze stukje wol legt u in uw woonkamer op de 
dag toch wel speciaal wil vermelden, liep het vensterbank aan de voorkant van uw woning.

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

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

Fysio-Fitness Aardenburg
Bootstraat 2

4527 AN Aardenburg
tel. 0117 492650 / fax 0117 493848

e-mail fysioabs@zeelandnet.nl

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

Kijk voor alle info:   www.fysiofitnessaardenburg.nl

verzekeringen

               hypotheken

                              pensioenadvies

                                           financieringen

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

Univé "Het Zuiden" U.A.
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Dan gaat u met een meetlat zeven meter 
verderop het andere stukje leggen, het andere 
streepje trekken.
Ver he? U moest misschien de eettafel in de 
achterkamer verzetten of een kastje opzij gelopen. Maar wat een leuk onderdeel is dat! 
schuiven. Volgende keer zou het bijzonder leuk zijn als we als 
Als ik u nu vertel dat tijdens onze wedstrijd er een organiserende vereniging hier ook één of meerdere 
atleet was die deze afstand overbrugde bij het teams aan de start hadden! Je kunt op zo'n dag niet 
verspringen (met nog wat extra centimeters erbij, wedstrijdleider en deelnemer zijn en ook een 
maar u hebt die zeven meter vast ook met een hernia zit wat in de weg, maar bij dit onderdeel 
timmermansoog uitgezet en niet met een geijkt sloeg de loopmicrobe toch wel heel erg toe, moet 
meetlint), dan zegt dat ineens veel meer dan de ik eerlijk bekennen.
kille cijfers. Indrukwekkend is die afstand ineens. 

Wat blijft: het was een supergezellige dag met Op onze eigen baan die gewoon in Oostburg ligt. 
mooi weer en fijne prestaties. En we kregen als Met de auto of de fiets toch echt wel binnen uw 
vereniging heel wat positieve opmerkingen over de bereik. Wie er bij was, heeft ervaren hoe leuk het is 
wedstrijd en het verloop ervan. En dat was in het om dergelijke prestaties 'live' mee te maken. Om te 
verleden wel eens anders. We krijgen als club zien hoe leuk het is als de jongste deelnemers op 
steeds meer “body” en dat is positief. handtekeningenjacht gingen en Joeri van der 
We hebben een mooie baan met een nieuwe Hooft, de verantwoordelijke voor de reuzensprong, 
toplaag liggen. Daarbij hebben we mensen in huis zette ze graag op de T-shirts van de jagers.
die gedreven zijn om dergelijke wedstrijden te 
organiseren. Volgend jaar is er weer een dergelijke 
wedstrijd op onze eigen baan; het zwart-wit van 
A.V. de Wielingen kunnen we die dag niet genoeg in 
het letterlijke en spreekwoordelijke zonnetje Hoe leuk is dat? Gewoon iemand uit Oostburg die 
zetten. dergelijke prestaties neerzet op onze eigen 

atletiekbaan! Bijna in uw achtertuin. Wie er bij 
Ik sluit af met een “citaat” van een ouder die in de was: het was bijzonder om te zien, leuk om daar bij 
ochtend stond te kijken naar de prestaties van zijn te zijn. Wie er niet bij was: wie weet, volgend jaar 
dochter op de kilometer. Dochterlief liep niet op nieuwe ronde en nieuwe kansen. Een leuke 
kop, kwam niet op het podium. Maar deze opwarmer voor het EK atletiek in 2016 in 
Wielingen-vader sloeg aan het rekenen en Amsterdam.
ontdekte de gemiddelde snelheid van zijn dochter 
over deze kilometer. Het werd her-berekend en Maar er was meer te zien en te beleven op deze 
nagevraagd. Het bleek te kloppen. “Loopt ze echt zaterdag hoor. De discus vloog af en toe behoorlijk 
zo hard? Dat had ik niet verwacht! Als ik zelf in de ver het veld in. En de Zweedse Estafette leverde 
polder mijn kilometers maak…..” diverse baanrecords op. Dat was op zich niet zo 
Daar stopt mijn citaat, ter bescherming van de bijzonder want het was voor het eerst dat dit 
papa natuurlijk. Maar de trots van deze papa op onderdeel op onze baan in wedstrijdvorm werd 

zijn dochter, daar langs 
die baan in uw 
achtertuin. Die had ik 
elke vader, moeder EN 
deelnemer gewenst.
Bent u volgend jaar die 
trotse papa of mama? 
Ik zie u dan!!!

Beleef 
het 
Baancircuit 



o.a. Clayre & Eef  
       Riverdale

Raadhuisplein 2
Oostburg

- webshop
- kado-artikelen

- woonaccessoires
- verlichting
- meubelen

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

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

Teksten, feestgidsen, 

voor woord & getal

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

Ronald van de Veire                                     
 

4501 GT  OOSTBURG
Uranus 15

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

Tel:       
GSM:   
E-mail: 
Internet:

Fotoboek op maat?
i iUn eke u tnodiging?

j
Informeer naar mogeli kheden

ww
w.

de
nd

ek
ke

ro
os

tb
ur

g.n
l

ww
w.

de
nd

ek
ke

ro
os

tb
ur

g.n
l



Pagina 15 2015 - 3

G
.E

. N
ie

te
r

De Tand des TijdsG.E. Nieter

In ieder leven zijn er memorabele gebeurtenissen. Positief en Negatief. Op je 
levensweg kom je iedere keer tot andere inzichten en meningen. Niet erg zou je 
denken? Ik weet het niet?

Is atletiek aan het veranderen, en zal het de tand des tijds doorstaan?
Waarom deze stelling? Mede doordat we steeds meer vrije tijd krijgen, is vrije 
tijdsbesteding een hot-item. Bewegen en gezond leven is meer dan een hype. En toch. 
De deelname aan atletiekmetingen in onze regio zijn niet groots bezet. Zelfs in 
Vlaanderen waar de avond-piste metingen in het verleden druk bezet waren, kennen 
we een enorme terugloop.

Men zegt dat het ligt aan het enorme aanbod van diverse sporten. Dat zou kunnen. En 
toch groeien de verschillende sportverenigingen niet hard qua ledenaantal.

Persoonlijk denk ik dat het komt door de maatschappij die dagelijks presteren van ons 
verlangt. De wereldbevolking groeit, de koek (de aarde) waarvan we met zijn allen 
eten, blijft even groot. Daarnaast kiezen we voor kwantiteit, dus veel verschillende 
dingen doen in onze vrije tijd.

Vroeger als kind, kon je voetballen, op de atletiek of je deed aan wielrennen. Op 
school tijdens de gymles, werd je de touwen ingejaagd en werden er verschillende 
hardloopafstanden gedaan. Op tijd. Men was gewend om fysiek hard te werken, 
zonder psychische stress .Sport was een prestatieve ontspanning voor velen.

Nu is er minder fysieke arbeid, maar wel veel werkdruk. Velen kiezen dan ook om 
recreatief sportief bezig te zijn. Prima, want bewegen is gezond. Tevens jammer, want 
hierdoor verdwijnen sportevenementen.

En toch. “Start to Run” bij de AV de Wielingen is super populair. En hier gaat jammer 
genoeg ook weer op dat het grootste deel van deze groepen liever recreatief bezig is.

Zelfs de jeugdatletiek verandert, een individuele sport wordt in de nieuwe vorm 
(vanuit de Atletiekunie) meer een groepsgebeuren. Ik vind het niks. Wat is er leuker 
dan een krachtmeting doen met je vrienden? Zo leerden wij ons handhaven in de 
maatschappij.

Mijn motto voor de toekomst van de (baan) atletiek: van Zero naar Hero.
Door inspanningen, je dagelijkse drive hebben. In onze vroegste bestaansvorm als 
mens moesten we wedijveren om te overleven. Nu kunnen we dit doen als 
vrijetijdsbesteding. Is dat niet mooi?

Mij zal het niet lukken om van iedere loper een atleet te maken. (?) Maar hopelijk ziet 
u voor uzelf iets in bovenstaande. Hopelijk keert het tij, en zal Atletiek de tand des 
tijds doorstaan?

Sport en groet, Ge Nieter.

Wijsheden des levens 
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Een goed begin is het Halve werk.
Voor 25 euro begeleid naar de 25e editie DPO 
Midwinter Halve Marathon !
 
De zomer is voorbij en de winterse maanden 
kondigen zich weer aan. Bij AV de Wielingen zitten 
ze niet stil en worden er dan ook regelmatig 
wedstrijden georganiseerd. In het kader van de 25e 
editie van de DPO Midwinter Halve Marathon 
(zondag 7 februari 2016) van Cadzand-bad biedt AV 
de Wielingen de mogelijkheid om een speciaal 
jubileumlidmaatschap aan te gaan.
 
Voor de 'jubileumprijs' van 25 euro wordt u goed 
begeleid en voorbereid voor de 25e editie van de 
Midwinterklassieker der lage landen. U kunt 
aansluiten bij de reguliere trainingen die gegeven 
worden door ervaren trainers. De trainers zullen u 
op gepaste wijze voorzien van de nodige tips- en 
trucs in aanloop naar 'dun alven'. Daarnaast maakt u 
deel uit van een groep gemotiveerde lopers die naar 
het gelijke doel toewerken en bovendien ook niet 
zullen schromen de schat aan ervaring met u te 
delen. Tenslotte is het inschrijvingsgeld voor het 
evenement ook begrepen in het lidgeld. Het 
tijdelijke lidmaatschap vangt 
gelijk aan na aanmelding en 
eindigt automatisch op 7 
februari 2016.
 
Een goed begin is het halve 
werk! Nieuwsgierig 
geworden hoe een goede 
voorbereiding voor een 
halve werkt…? Meld je snel 
aan via 
penningmeester@avdewieli
ngen.nl (met vermelding 
naam en adresgegevens).

 € 25 -STE

EDITIE

HM
Cadzand-Bad

CROWDFUNDING 
VOOR CLUBGEBOUW

Bij de Algemene ledenvergadering hebben George 
Schanck en ik een presentatie gegeven over de 

bouwplannen en de financiering van ons 
clubgebouw. 

Bij een geschatte bouwsom van € 100.000 moesten we 
nog ongeveer € 20.000 financieren. We hebben 

aangekondigd dat we zouden onderzoeken of we dit 
bedrag van onze leden konden lenen 

door middel van crowdfunding.

Begin mei hebben we alle leden gemaild met de vraag 
of zij hieraan mee wilden doen. Op de uiterste 

aanmeldingsdatum van 1 juni 2015 
hadden we het volle bedrag van € 20.000 binnen.  Er 

hebben zich 23 leden aangemeld voor leningen 
variërend van € 100 tot € 5.000, terwijl een lid een 

bijdrage heeft geleverd in de vorm van een 
schenking.

Hoewel het idee van crowdfunding op de 
ledenvergadering positief werd ontvangen, had het 

bestuur geen idee of er voldoende animo 
voor was. We waren dan ook zeer positief verrast door 
de grote deelname. Hieruit spreekt toch wel een grote 

betrokkenheid bij de vereniging. We hebben de 
deelnemers hiervoor hartelijk bedankt en voor het in 

het bestuur gestelde vertrouwen. We zullen er alles aan 
doen om deze blijk van vertrouwen niet te beschamen.

Overigens zijn er verschillende bedrijven, al dan niet van 
leden, die een bijdrage aan de bouw hebben geleverd in 
de vorm van sponsoring in natura. George heeft hiervan 

een grote poster gemaakt, 
die bij de zomerlopen heeft 

gehangen.

Het bestuur wil al deze 
bedrijven, de deelnemers aan 

de crowdfunding en 
natuurlijk de leden van de 
bouwcommissie nogmaals 
hartelijk danken voor hun 

bijdrage aan de bouw.

Namens het bestuur van 
AV de Wielingen,

Nico Verheul, 
penningmeester








