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https://twitter.com/avdewielingen
http://www.avdewielingen.nl/
https://www.facebook.com/AV-de-Wielingen-293330420723266/
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Uw financien niet op drijfzand?

Kies voor zekerheid
Met onze financiële diensten en ons advies weet u waar u aan toe bent. 
Maak vrijblijvend een afspraak of kijk op www.raboutenpartners.nl
T: 0117 - 301159 | Markt 5-6, IJzendijke
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Lieve lezers,
Beste lezers van dit clubblad,

We zijn het jaar allemaal weer lekker fris 
begonnen met flink wat zonnestralen waar we 
van kunnen genieten tijdens een lange of korte 
training op het strand, de baan of gewoon in je 
eigen buurt. 

De Halve Marathon van Cadzand hebben we ook 
alweer gehad en wat scheen de zon toen ook heerlijk. 
Ik heb alleen maar goede verhalen gehoord en we 
zullen in dit clubblad dan ook uitgebreid aandacht 
besteden aan dit evenement waar veel van onze leden 
aan meedoen/hebben gedaan. 
Natuurlijk gebeuren er meer dingen dan de Halve 
Marathon, we hebben een nieuw stukje van David 
Pieters waarin hij ons een kijkje geeft in zijn leven 
waarin gezond eten en sporten centraal staan. 
Daarnaast krijgen we wat verhalen over uitstapjes 
die clubleden hebben gemaakt naar wedstrijden of 
crossen en waar veel plezier beleefd is. De tip is dan 
ook om zeker een keer mee te gaan met zo’n uitstap, 
je bent dan verzekerd van een gezellige dag met een 
net zo gezellige afsluiting!
Verder vinden we Simon de Feijter terug op de 
Weissensee en zal onze vaste rubriek jong geleerd is 
oud gedaan terugkomen met dit keer twee mannen 
die we wat vragen voorgelegd hebben. Het clubblad 
staat dus weer vol met leuk nieuws, enthousiaste 
verhalen en feitjes. 

Veel leesplezier en tot de volgende!

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

Redactie Clubblad:
Els van Houte, Tianda Donker Curtius

Contact redactie: redactie@avdewielingen.nl

Homepage: www.avdewielingen.nl

Homepage: webmaster@avdewielingen.nl

Opmaak en druk: Mediateam de Wielingen, Durenkamp

Colofon

© 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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RegioBank
speelt met u
mee

Fin. Diensten Hoofdplaat/IJzendijke
V.d. Muyssenbergstraat 93, 4513 AT HOOFDPLAAT
Hoogstraat 3, 4515 AP IJZENDIJKE
T (0117) 34 84 51 HOOFDPLAAT
T (0117) 30 11 59 IJZENDIJKE
I www.hullucornelis.nl

En wenst alle leden van AV de
Wielingen veel succes.

OOSTBURG

WWW.VAKGARAGEOOSTBURG.NL

SINDS 1979 EEN VERTROUWD ADRES

Transportweg 5-7  |  4501 PS  Oostburg  |  T (0117) 45 29 96  |  E info@vakgarageoostburg.nl

€ 19,95

APK
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De vereniging

BESTUUR
VOORZITTER 
Frédérique Versluijs
Kamerikstraat 13, 4505 AL Zuidzande
06-52335365
frederiqueburkin@hotmail.com

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

PENNINGMEESTER
Nico Verheul
Steenbok 8, 4501 GS Oostburg
0117 452320 / 06-22906842
penningmeester@avdewielingen.nl

SECRETARIS
Evelien Daelman
Stuerboutstraat 26, 4508 AD Waterlandkerkje
0117-454299
secretaris@avdewielingen.nl

ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Maarten Schilders
Koninginnestraat 34, 4515 CK IJzendijke
0117-301460
mschilders@dow.com

George Schanck
Oudestad 9, 4501JA Oostburg
06-13670757
gschanck@zeelandnet.nl

KANDIDAAT-BESTUURSLID
Daisy van de Velde  
Noordwal 24, 4501 JV Oostburg
0117 852215 / 06 15677549
daisy_vd_velde@hotmail.com

OVERIGE FUNCTIES
JURYCOÖRDINATOR
Johan Huigh 0117 402126
jwhuigh@zeelandnet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIAAT THUIS
Froukje de Vries 0117 454756
wil.fro@kpnmail.nl

WEDSTRIJDSECRETARIAAT UIT
Anke van der Hooft 0117 454254
ahooft@zeelandnet.nl

COÖRDINATOR TRAINERS
VACANT

COÖRDINATOR WINTERLOPEN
Jacky van Cuijck 0117 392063
vancuijck@zeelandnet.nl

COÖRDINATOR ZOMERLOPEN
Evelien Daelman
Stuerboutstraat 26
4508 AD Waterlandkerkje
0117-454299
edaelman@zeelandnet.nl

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE
Nathalie Steijaert 06 39670678
mis.nathalie@hotmail.com

VOORZITTER SPONSORCOMMISSIE
Theo Rabout 0117 450204
trabcar@zeelandnet.nl

WEBMASTER
Steven van de Veire 
Jonker Fransstraat 181, 3031 AT Rotterdam
06-24678232
webmaster@avdewielingen.nl

Voor actuele informatie kijk op www.avdewielingen.nl

Nieuwe leden Opgezegd
Twan Timmermans
Stan Brakman
Luka de le Lijs
Anoush van Eetveldt
Monique Hogervorst
Wouter Thomaes

Ingrid van de Velde
Jody Schol
Floortje Nodelijk
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Marc van Vlierberghe  
runningmarc@hotmail.com
06-13481587

Jan van de Linde  
jvandenlinde@zeelandnet.nl
0117-453757

Annemiek Rijnberg  
rijnb@planet.nl
0117-461688

Evelien Daelman  
evadaelman25@gmail.com
0117-454299

   

Omgangsregels

Hieronder vind je de omgangsregels voor alle leden en bezoekers van de vereniging.

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee   
 binnen de sportvereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3. Ik val de ander niet lastig en breng geen schade toe.
4. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat   
 niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen, ook niet via social media.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik gebruik materiaal waar het voor bedoeld is.
11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands   
 persoonlijk leven of uiterlijk.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich 
 daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de trainer, het bestuur of een   
 vertrouwens contactpersoon.

Vetrouwenscontactpersonen
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Cafetaria De Smaakmaker aan 
het Eenhoornplantsoen 4 te Oostburg.

De Smaakmaker heeft ruim 40 zitplaatsen en een 
leuke speelhoek voor de kinderen.

Openingstijden:
Maandag 12.00-19.00uur
Dinsdag 11.30-20.00uur
Woensdag 11.30-21.00uur
Donderdag 11.30-20.00uur
Vrijdag  11.30-21.00uur
Zaterdag 11.30-21.00uur
Zondag  12.00-21.00uur

   De Smaakmaker is ook mobiel  
   en verzorgt met zijn 
   zelfrijdende snackwagen ook  
   de catering voor feesten en  
   partijen vanaf 35 personen.

   Interesse? Bel of mail 
   Ernest Oosterling
   Tel: 06-52611052
   Email: 
   ernestoost@zeelandnet.nl
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De organisatie

LEEFTIJDSINDELING PER 01-11-2017 
(geldt voor 2018)

Geboren in  Naam in Nederland   Naam in Belgie
2011 en later mini pupil  ------------
2010  C pupil  microben
2009  B pupil  benjamins
2008 / 2007  A pupil  pupillen
2006 / 2005  D junior  miniemen
2004 / 2003  C junior  kadetten
2002 / 2001  B junior  scholieren
2000 / 1999  A junior  junioren
1998 en eerder  Senior  senioren
1983 en eerder  Masters  veteranen
 
* voor masters geldt: men wordt ingedeeld in de klasse 
waarop men de aangegeven leeftijd bereikt.

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN

Mini &   Wendy van de Velde
C Pupillen Ilona Dieleman
 Maandag Zomer: 18.30 tot 19.30
     Winter: 18.15 tot 19.15

Pupillen B  Suzan Hoek
 Daisy van de Velde
 Maandag 18.30 tot 19.30

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

Junioren D Edwin Huigh met assistentie van
 Lennart Verheul / 
 Nathalie Steijaert
 Donderdag 19.00 tot 20.00

Jun. C en hoger Jordy Engelaar met assistentie van
 Lennart Verheul /
 Daniël Dankaert
 Maandag 18.45 tot 19.45
 Maandag 20.00 tot 21.00

Atletiek4fun  Dylan Notenboom / Esther Tas
 Dinsdag 18.45 tot 19.45

Loopgroepen  Sjaak Luteijn
 Patrick van Quekelberghe

ADRESSEN TRAINERS

Sjaak Luteijn  Schorpioen 34, 4501 HB Oostburg
 0117 45 54 07
 leny_sjaak@kpnplanet.nl

Patrick van Reinaertstraat 19, 4527 CA Aardenburg
Quekelberghe 0117 49 23 45
 pquekel@zeelandnet.nl

Daisy van de Velde  Noordwal 24, 4501 JV Oostburg
 0117 852215 / 06 15677549
 daisy_vd_velde@hotmail.com

Wendy van de Velde Eurostraat 9, 4513 AS Hoofdplaat
 06 46458918
 wendy93@zeelandnet.nl

Suzan Hoek  Oude Kerkstraat 14, 4501 AD Oostburg
 0117 455635
 suzan.hoek@zeelandnet.nl

Edwin Huigh  Poolster 166, 4501 GN Oostburg
 06 40 02 96 08
 ehuigh@gmail.com

Esther Tas Grote Maagdenstraat 55, 4524 ER Sluis
 0117 462045
 esthertas@zeelandnet.nl

Lennart Verheul  Fr. Hendrikstraat 7,4501 KG Oostburg
 06 29001337
 lithium2005@gmail.com

Frédérique   Kamerikstraat 13, 4505 AL Zuidzande
Versluijs 06 52335365
 frederiqueburkin@hotmail.com

Ilona Dieleman Dorpsstraat 17, 4503 AE Nieuwvliet
 06 47687751
 ilona_roelofs@hotmail.com

Nathalie Steijaert Poolster 159, 4501 GP Oostburg
 06 39670678     
 mis.nathalie@hotmail.com

Daniël Dankaert  Mars 73, 4501 HJ Oostburg
 06 31082789
 daniel@sidewalkevents.nl

Dylan Notenboom Koolsweg 42, 4506 AR Cadzand
 06-23437793
 dddnotenboom@gmail.com

  

Men kan altijd contact opnemen met de trainers voor verdere 
uitleg of informatie

De leden van A.V. de Wielingen 
mogen onbeperkt gebruik maken 
van de baan
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EIGENWIJS ETEN&DRINKEN IN OOSTBURG IS HIP. EEN COMBINATIE VAN FELLE KLEUREN 
NATUURMATERIALEN EN GRAPPIGE VINTAGE DETAILS GEEFT EIGENWIJS ETEN&DRINKEN IN 
OOSTBURG EEN FRISSE EN TEGELIJKERTIJD GEZELLIGE UITSTRALING. 

BIJ EIGENWIJS KUN JE OP IEDER MOMENT VAN DE DAG TERECHT. BIJ MOOI WEER OP HET 
ZONOVERGOTEN TERRAS EN BIJ SLECHT WEER LEKKER BINNEN. ONTBIJTEN, LUNCHEN, 
KOFFIE, DRINKEN, BORRELEN EN DINEREN BEHOREN ALLEMAAL TOT DE MOGELIJKHEDEN. 
LEKKER ETEN EN GASTVRIJHEID STAAN CENTRAAL. ZELFS AAN DE KLEINSTE GASTEN IS 
GEDACHT MET EEN SPECIAAL KINDERHOEKJE. 

OP DE KAART STAAN VEEL KLASSIEKE GERECHTEN DIE MET EEN EIGENTIJDSE EN EIGEN-
WIJZE TWIST GESERVEERD WORDEN. FAVORIET ZIJN DE HUISGEMAAKTE HAMBURGERS. 
OOK DE VELE KOFFIESPECIALITEITEN ZIJN NIET TE VERSMADEN EN DE CAPPUCINO HIER 
IS DE LEKKERSTE DIE U IN ZEEUWS-VLAANDEREN ZULT PROEVEN. EIGENWIJS ETEN&DRIN-
KEN IS GASTVRIJ, EERLIJK, TRENDY, ANDERS EN DE NAAM ZEGT HET AL, UITERAARD EEN 
TIKKELTJE EIGENWIJS.

MARKT 6 
4501 CJ Oostburg

(0)117 - 452512
EIGENWIJS@ZEELANDNET.NL

WWW.EIGENWIJSOOSTBURG.NL
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 Berichten uit het bestuur

Van de Bestuurstafel

Anders dan het weer buiten doet vermoeden, is 
de lente toch in aantocht. Over een paar weken 
gaat de jongste jeugd weer buiten trainen en 
kunnen we voorzichtig uit gaan kijken naar de 
baanwedstrijden. 

Halve Marathon

Zondag 4 februari 2018 mocht als heuse 
feestdag voor alle atleten worden genoemd. In 
zowel pers als social media werd de 
organisatie geroemd. Ondergetekende is tal van 
keren aangesproken over het meest 
groeiende en bloeiende midwinter evenement 
van Zeeland. Met Theo (Rabout) en Wim (Huigh) 
in de voortrekkersrol in samenwerking met een 
heleboel mensen die A.V. de Wielingen een 
warm hart toedragen was de Halve Marathon 
een feest.

Chapeau en respect voor wat is neergezet. De 
Halve Marathon kan mede dankzij een ieders 
inzet, met recht een wedstrijd van betekenis 
worden genoemd.

Crosscompetitie

Een aantal atleten heeft zich tijdens de 
crosscompetitie laten zien. Niet alleen bij de 
senioren/masters waren atleten van A.V. de 
Wielingen actief maar ook bij de jongste jeugd 
was een enkeling heel erg goed bezig. 
Athletics Champs
Voor het komende seizoen Athletics Champs 
hebben zich voorlopig 12 atleten opgegeven. 
Er kunnen er nog meer bij. Ook dit jaar wordt 
de samenwerking gezocht en gevonden met de 
andere Zeeuws-Vlaamse verenigingen. A.V. de 
Wielingen opent de reeks Athletics Champs en 
neemt de organisatie op zich op 19 mei 2018. 

Uitdaging WOC

Voor onze Wedstrijd Organisatie Commissie 
(WOC) wordt dit een uitdagend jaar. A.V. 
de Wielingen organiseert nl. het Zeeuws 
Kampioenschap op diverse onderdelen. Geloof 
het of niet, de voorbereidingen zijn in december 
al begonnen! De wedstrijd is zaterdag 23 juni 
2018! Natuurlijk hopen we op een grote deel-
name van de atleten van onze eigen vereniging 
maar ook alle hulp is welkom. Altijd eens willen 
weten wat er achter de schermen gebeurt aleer 
de wedstrijddag daar is? En wil je eens zo’n wed-
strijddag meemaken? Informeer gerust naar de 
mogelijkheden. Dat kan bij alle bestuursleden. 
De contactgegevens vind je elders in het club-
blad.

Waar zijn we nou helemaal mee bezig?

Het bestuur is in het 1e kwartaal 2018 bezig 
(geweest) met o.a.
• Voorbereiding van de Algemene 

Ledenvergadering van 23-3-2018;
• Voorbereiding clinic Steven Schilders op 

24-3-2018;
• Assistentie verlenen bij de VAC Engineering 

Natuurlopen;
• Voorbereidingen overleg met de gemeente 

Sluis en de familie Lievens;
• Voorbereiding onderhoud baan voor 

komend seizoen;
• Bedenken plan rond nieuw concept Start to 

Run;
• Afrondingen m.b.t. ethische kwesties;
• Maken flyer info A.V. de Wielingen.

Data om te onthouden:

• 2 april 2018: de allerlaatste Paasloop;
• 27 april 2018: de Koningsloop;
• 17 mei 2018: coopertest;
• 19 mei 2018: Athletics Champs;
• 23 juni 2018: Zeeuws Kampioenschap 
      diverse onderdelen Oostburg.

Meer informatie over bovenstaande wedstrijden, 
raadpleeg hiervoor onze website www.avdewie-
lingen.nl.

Namens het bestuur van A.V. de Wielingen

Frédérique Versluijs

door: Frédérique Versluijs

11
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Enkele loopjes en baanwedstrijden in het 2de kwartaal van 2018:

 Datum  Wedstrijd    Plaats   Vereniging
 24-03-2018 2e Dow trimloop   Terneuzen  Jogging Club Dow
 31-03-2018 25 km van Hulst   Hulst   RKHAV
 02-04-2018 Paas Kustloop    Breskens  Breskens Runners
 07-04-2018 12e Oosterscheldeloop  Goes   AV’56
 08-04-2018 38e Marathon Rotterdam  Rotterdam  Marathon Rotterdam
 20-04-2018 Avondbaanwedstrijd   Goes   AV’56
 21-04-2018 10e Marathon Zeeuws-Vlaanderen Hulst   Marathon Zvl.
 28-04-2018 13e Ropakustrun   Dishoek  Dynamica
 12-05-2018 22e Meidoornloop   Nisse   Meidoornloop
 12-05-2018 ZK Pupillen     Scheldesport   Terneuzen
 17-05-2018 Coopertest    A.V. de Wielingen Oostburg
 18-05-2018 18e Stadsloop    Middelburg  Dynamica
 19-05-2018 Athletics Champs   A.V. de Wielingen Oostburg
 21-05-2018 Pinksterwedstrijd ( baan )  Hulst   RKHAV
 25-05-2018 7e Schellachloop   Middelburg  Dynamica
 02-06-2018 Pupillen ( baan )   Goes   AV’56
 07-06-2018 Avondbaanwedstrijd   Zierikzee  Delta Sport
 09-06-2018 Athletics Champs   Zierikzee  Deltasport
 08-06-2018 10e Griffioenloop   Middelburg  Dynamica
 12-06-2018 Avondbaanwedstrijd   Terneuzen  Scheldesport
 20-06-2018 Avondbaanwedstrijd   Vlissingen  Dynamica
 23-06-2018 Zeeuwse kampioenschappen ( baan ) Oostburg  A.V. de Wielingen 

Hebben jullie aanvullingen voor het 1ste kwartaal 2018, geef deze dan door aan de redactie zodat ze de 
volgende keer geplaatst kunnen worden.

@
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Neringweg 7 • 4501 PB Oostburg • Tel. 0117 - 45 29 41 • Bedrijventerrein Oostburg

• Schilderwerk
• Zonwering (binnen en buiten)
• Behang
• Vloerbedekking

• Laminaat
• Beglazing
• Professionele verf:
  Sikkens, Wijzonol enz.

Loop gerust eens binnen voor 
professioneel advies van de vakman!
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Ondanks dat wij een beroep mogen doen op veel vrijwilligers, is er toch een aantal functies dat opgevuld 
zou moeten worden om onze vrijwilligers te ontlasten en om ervoor te zorgen dat de vereniging gezond 
blijft en zodoende haar activiteiten kan blijven doen. 

Wij zoeken op korte termijn:

Bestuursleden

Het bestuur van A.V. de Wielingen is dringend, ter versterking van het huidige team, op zoek naar bestuurs-
leden. Het huidige bestuur bestaat uit 6 personen. Dit is voor een groeiende vereniging als A.V. de Wielingen 
niet voldoende om de taken naar behoren uit te voeren. Daarom doen wij een beroep op onze leden en/of de 
ouders van onze jeugdleden. We hebben dringend jullie hulp nodig. 

Coördinator De Feyter Recycling Zomerloop Cadzand-Bad

Wij zoeken iemand die de Zomerloop Aan de Zeemeeuw wil coördineren. De coördinatie bestaat 
voornamelijk uit het communiceren met de algemene coördinator. Hiervan is een heel duidelijk draaiboek. 
De werkzaamheden zitten vooral in de voorbereiding. 

Coördinator VAC engineering Natuurloop Bos van Erasmus

Wij zoeken iemand die de Natuurloop op oudjaar in het Bos van Erasmus wil coördineren. De coördinatie 
bestaat voornamelijk uit het communiceren met de algemene coördinator. Hiervan is een heel duidelijk draai-
boek. De werkzaamheden zitten vooral in de voorbereiding.

Trainerscoördinator / Trainer

De Trainerscoördinator is het aanspreekpunt voor trainers, atleten, ouders, bestuur en verschillende commis-
sies. Ook is hij voorzitter bij het trainersoverleg en is hij nauw betrokken bij de organisatie indeling van de trai-
ningsgroepen. Verder kunnen we ook altijd extra trainers gebruiken om ons huidige trainersteam te 
versterken.

Versterking van onze redactie / mediateam

De redactie verzorgt de inhoud van ons clubblad. De taken bestaan vooral uit het verzamelen van verhalen, 
interressante nieuwtjes en bijbehorend fotomateriaal. 4x per jaar komt de redactie samen om door te nemen 
wat er in het clubblad komt te staan.

Eindredactie / opmaak clubblad

Voor de eindredactie en opmaak van het clubblad zijn we nog op zoek naar iemand die een beetje handig 
is met een PC.  De inhoud van het clubblad wordt aangeleverd door de redactie en met behulp van Adobe 
InDesign omgevormd tot een clubblad. 

Heeft u interesse in één van bovenstaande functies, neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u meer 
informeren over de inhoud en nadere omschrijving van bovengenoemde functies.

Het bestuur.

Vrijwilligers 
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Onze laatste klusdag in 2017 was zeer geslaagd.
Op zaterdag 28 april vanaf 9:00 uur willen we dit nogmaals herhalen.
Doel is om ons clubhuis en de baan op orde te brengen voor het komende seizoen, en in het bijzonder 
de eerste Athletics Champs van dit jaar en het Zeeuws Kampioenschap dat wij dit jaar organiseren.
 
Geplande werkzaamheden:
•         Opruimen en schoonmaken materiaalberging
•         Schoonmaken materiaal
•         Opruimen rondom de baan
•         Verwijderen (doodgespoten) onkruid
 
Als je komt, graag aanmelden bij gschanck@zeelandnet.nl 
 
Namens de onderhoudscommissie,
George Schanck

Klusdag 28 april 2018

Achter de schermen van de 
Mammoet midwinter HM 2018

Foto’s : Etienne van de Veire
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Groet uit Schoorl, NK 10 km op de weg, 11-02-2018.

door: Ronny Versluijs

Schoorl, gelegen aan de duinen van de provincie 
Noord-Holland. Gesitueerd net boven Alkmaar 
richting Den Helder. Schoorl komt van Scorla. La is 
Bos en Scor is kust in het Germaans. Dus een bos 
aan de kust. Befaamd in Schoorl is het Klimduin. 
Waar trouwens ook een atletiekwedstrijd wordt 
gehouden.

Organisatie “Le Champion” is hier al menige jaren 
verantwoordelijk voor deze wedstrijd. Waar je naast het 
Nederlands Kampioenschap ook kan deelnemen als 
recreant op de 10km. Verder is er deze dag een halve 
marathon en dertig kilometer. 

Trainer Patrick van Q was de enige deelnemer op 
het nationaal kampioenschap mannen 50 met een 
verdienstelijke 18e plaats. Met een tijd onder de 43 
minuten een knappe prestatie gezien de zwaarte van 
deze wedstrijd. Bij de recreanten deden namens de 
vereniging George Schanck, en ondergetekende mee. 
Jan Ducaat startte in het ochtendprogramma en was na 
afloop zeer tevreden.

Met 8.500 deelnemers een goed bezette en mooi 
georganiseerde wedstrijd. De brede duinen van Noord-
Holland zijn nog zoals dat vroeger hier was voor de 
Delta Werken. Golvend, breed en overlopend in bos. 
Goed vertoeven dus.

Zelf verbleven we in Bergen dat vlakbij Schoorl 
ligt. Voorzitter Frédérique en Sandra waren onze 
supporters onderweg.
Schoorl, een aanrader voor wie eens een Zeeuwse 
Wedstrijd (Duin en Wind) in Noord-Holland wilt beleven.

Groet,
Ronny Versluijs. 
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 Eenhoornplantsoen 2a, Oostburg
Tel. (0117) 38 63 06
* Vraag naar de voorwaarden.
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Verjaardagen

Iza van Damme  1
François van de Broecke  2
Jan Ducaat  3
Riet Gillis  4
Jordy Engelaar  6
Samuel Godinho  7
Thijs Kerste  11
Willy van Puijvelde  12
Danië Dankaart  18
Patricia van Damme  22
Timo Bron  22
Bram de Hullu  22
Julia Verhaegen  23
Lennart Verheul  25
Diana Valk  25
Cristiano Godinho  26
Mia van de Veire  26
Jan Engelaar  28
Carlos Verbuyt  30

Milou Anthonisse  1
Wendy van de Velde  5
Jan van de Llinde  6
Esther Tas  7
Teun van Damme  8
Jorien de Die  10
Mark Dhuyvetter  11
Luna van Eetveldt  16
Silvie van den Broeke  16
Geeske Hamelink  17
Quinten Swemmelaar  18
Sjaak Luteijn  20
Marjan Mistiaen  20
Piet Westerweele  22
Tristan Dees  24
George Schanck  25
Evelien Daelman  25
Laurens Werkman  25
Miranda Steijaert  29

Chris Kools  1
Ivanka Klaver  1
Ronnie le Coq  4
Dick van Beek  6
Jeroen Dellaert  7
Toni Luteijn  9
Inge van Iwaarden  12
Twan Timmermans  15
Peter van Waes  16
Nico Verheul  20
Kim de Maillie  21

Ronny Versluys  21
Milla-Rose Richards  21
Greetje Hullu-de Dekker  26
Luco Hoek  27
Stefan Visser  28
Tryntsje Pieters-de Vries  28
Jacqueline Maas  30

Jarig in april Jarig in mei

Jarig in juni



CLUBBLAD - 1 - 2018

24 25



CLUBBLAD - 1 - 2018 CLUBBLAD - 1 - 2018

24 25

Zottegem–Atletiek Veldloop  28-01-2018
door: Ronny Versluijs

Zottegem is een plaats gelegen in het hart van 
de Vlaamse Ardennen. Preciezer gezegd: Gelegen 
tussen Merelbeke (Gent) en de stad van “de 
Muur”, Geraardsbergen.

De stad ook van de blauw-gele atletiekbrigade van 
“Zottegem-Atletiek”. De stad waar “Mister halve 
van Cadzand” Theo Rabout zijn grote liefde vond.
Hiermee is de link vast gelegd? 
Die zelfde Theo zorgt er ieder jaar voor dat 
de blauw-gele mannen en vrouwen kunnen 
deelnemen aan onze “Elderschanscross”. 

Na een gezellig samenzijn met Theo ’s schoonbroer 
Herman, ondervoorzitter (vicevoorzitter) van 
deze club, hebben we beloofd dat wij de retour in 
januari naar hun cross gingen maken.
Zo gezegd, zo gedaan. Vertrokken vanaf de Markt 
in Aardenburg richting Zottegem. 
De chauffeur van dienst Theo Rabout. Copiloot 
Tonny van Mulken. De drie bakkenisten zijn Patrick 
van Quekelberge, George Schanck en de auteur 
van dit verhaal.
Aangekomen bij de permanence gaan we om de 
nummers. Wel even tekenen dat we alleen op 
water en brood deelnemen. Vlaanderen het land 
van de “Verboden Vrucht”?
Het merk bier vind ik zelfs niet lekker. Nuchtere 
Nederlander?

Het parcours

Bestaat uit twee gedeelten.
Deel één: Hellende weide die zigzag wordt 
genomen, à la de Cyclo-Cross. 
Deel twee: Klimbos waar je slinger-de slang langs 
de bomen draait.
Al met al afwisselend parcours waar je de 
bovenbenen voelt.

De Wedstrijd

De start is als een paardenrace op de 
paardenrenbaan. Met andere woorden een sprint 
à la Usain Bolt tot de eerste bocht waar iedereen 
als eerste wil ingaan. De eerste meters gelijk in het 
rood en dan moet het slinger-de slang bos nog 
komen. Wel leuk. Want pijn is fijn. Ik ben wel blij 
als ik van de speaker hoor dat de “Nederlander 
van de Wielingen” naar de finish gaat. 

Na de Wedstrijd

Iedereen gaat hier met een gevulde 
naturaprijzenmand naar huis. Eten en drinken in 
dit Bourgondische land is ook net iets anders dan 
de gemiddelde Nederlandse “Koek en Zopie tent”.
Die is er trouwens wel maar dan heet het 
”Druppelkot”. En alles is met de A van Alcohol. Van 
zo’n entourage gaat het bloed in mij, doorgegeven 
door mijn Belgische Overgrootvader Clement, 
sneller stromen.

Mooi, zo’n sportieve bourgondische dag in de 
Vlaamse Ardennen.

Groet,
Ronny Versluijs
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Raadhuisplein 10 4501 BG Oostburg 06 53335479

BEKERS, MEDAILLES en TEAMWEAR
van HUMMEL en ERIMA

BEKERS, MEDAILLES en TEAMWEAR
van HUMMEL en ERIMA

openingstijden:   Dinsdag        10.00 t/m 17.30 
                            Woensdag     10.00 t/m 17.30
                            Donderdag     10.00 t/m 17.30
                            Vrijdag            10.00 t/m 17.30
                            Zaterdag         10.00 t/m 17.00
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De epiloog; 
Mammoet Midwinter HM was weer één groot feest

door: Theo Rabout 

Als aanvoerders van de Mammoet Midwinter 
organisatie kijken wij weer met een super 
gevoel terug op onze 27e Midwinter.

In de aanloop naar de 4e februari daalden de 
signalen van een absoluut deelnemersrecord 
meermaals op ons neer. Naast een aantal 
groepen (JC Oettingen, Eindhoven Atletiek en 
Groep van de marathonmen Stefaan Engels) 
meldden zich nu ook groepjes die er een 
bedrijfsuitje van maakten. Het podium was dan 
ook veelvuldig decor voor een groepsfoto.

Daarnaast natuurlijk heeeeeel veel lopers die 
zich aangetrokken voelen door het unieke 
parkoers en organisatie. Geroemd door het 
hoge voor-lopers-door-lopers gehalte, is het 
parkoers natuurlijk voor de organisatie het 
hoofdingrediënt van ons hoofdmenu (Halve 
Marathon).

Dit, en mede dankzij de ca 100 vrijwilligers 
als super lopers vriendelijke organisatie 
bestempelde Mammoet Midwinter, zorgde dus 
voor ruim 1.200 finishers op de boulevard de 
Wielingen. Aan de ene kant vele afmeldingen 
vanwege het heersende griepvirus (ook enkele 
top tien kandidaten) maar, mede door het weer, 
ruim 300 na-inschrijvingen.

En het ontvangen en verwerken van die 
inschrijvingen verliep door ons geoliede 
secretariaat, met kapitein Froukje aan het 
roer, alsof het dagelijkse kost is. Ondertussen 
ontstond een nieuw beroep voor de 
beroepskeuze test want Lennart en Floris 
toonden zich ware shirt-uitdeel-werpers zodat 
de ruim 1.000 shirts in rap tempo werden 
uitgedeeld.

Daarna met die massa het parkoers op. 
1.200 starters vormden een lint waar maar 
geen eind aan leek te komen. Schitterende 
gezicht voor de toeschouwer maar ook voor 
de tegen de wind beukende lopers die onze 
stranden bevolkten. Bij de organisatie werd 
na afloop ook veelvuldig gemeld dat men zo 
hartelijk werd begroet en begeleid door de vele 

verkeersregelaars, bevoorraders en alles wat op 
en rond het parkoers bezig was om iedereen 
een onvergetelijke dag te bezorgen.

Naast de grootste Halve van de provincie, 
kunnen we ons ook gerust melden als lopers 
vriendelijkste loopevent. Het valt ook op dat 
we het voor elkaar krijgen om vele deelnemers 
te boeien tot aan het einde van de huldiging. 
Daarna loopt de sporthal snel leeg en kan, wat 
ondertussen nog niet is opgeruimd door het op- 
en afruimteam, alles weer afgebroken worden. 
Ook daar zien we steeds weer dat we kunnen 
terugvallen op een team van vrijwilligers/
aanpakkers met de ‘niet-lullen-maar-poetsen’ 
instelling.

Wat rest is een trots gevoel dat we als AV 
de Wielingen het toch maar weer mooi voor 
elkaar hebben gebokst. Schitterende deelname, 
winnaars en dag! Ruim 1.200 x dank.
In het kader van meten-is-weten hieronder de 
statistieken.

 1/2 marathon 5 km Jeugd Totaal
2005  291 52 19 362
2006  309 55 21 385
2007  372 83 19 474
2008  363 70 11 444
2009  342 65 9 416
2010  411 73 11 495
2011  428 97 19 544
2012  325 49 9 383
2013  513 98 11 622
2014  748 136 45 929
2015  717 116 38 871
2016  792 149 20 961
2017  882 127 32 1.041
2018  1.041 143 36 1.220

Groet
Wim Huigh en Theo Rabout
AV (aanvoerders) HM-cie
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Thuis.
Belangrijk voor u. En daarom ook belangrijk voor ons.

Inboedel- en opstalverzekering

Univé winkel T: 088 - 600 2300
Leeuwenlaan 38, Terneuzen hetzuiden@unive.nl
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Hoe de marathon een training werd
Door: David Pieters

De North C Trail in Kokzijde is een bijzonder 
mooie trail door het duinengebied van 
Kokzijde. Je krijgt het gevoel dat je vooral 
door natuurgebied loopt, terwijl er toch veel 
bebouwing in de omgeving is. 
Hier merk je echter weinig van. Deze trail 
heeft o.a. de hoogste duin van België en wordt 
afgesloten met de laatste tien kilometers mul 
zand en duinen. Ik liep er vorig jaar de dertig 
kilometer. Dat was best afzien, maar het weer 
was heerlijk en ik genoot er van. Ik besloot toen 
al dat ik dit jaar wel de 50 km wilde lopen. En zo 
geschiede. Hopelijk. Want op het moment van 
schrijven bevind ik mij enkele dagen voor de 
start. Mijn intentie is om de finish te halen, maar 
makkelijk zal het niet worden.

Waarom doe je toch zoiets? Het heeft denk ik 
te maken met grenzen verleggen. Sommige 
mensen gaan voor snelheid en het verbreken 
van persoonlijke records. Ik ga voor de duur. 

Het lopen is voor mij een mooie spiegel voor het 
leven. Het is niet altijd makkelijk, maar je gaat 
ergens voor en je leert jezelf kennen. Dat vind ik 
er mooi aan.
Als voorbereiding moesten de kilometers omhoog 
dus na de halve van Cadzand begon ik met lange 
duurlopen tot en met een piektrainingsloop die 
uitmondde in een marathon. Dat was nieuw. De 
marathon werd zo een trainingsrondje. Ik wist dat 
een duurloop van 30 km niet genoeg zou zijn en 
dat ik mijn eigen grenzen moest gaan verleggen 
als ik met een gevoel van vertrouwen aan de start 
wilde verschijnen. Je lichaam doet meestal alleen 
wat je geest je toelaat. Het doel van die lange 
trainingen is zeker niet alleen om je lichaam te 
laten wennen aan een lange belasting, maar het 
is ook om jezelf een flinke oppepper te geven 
om voldoende zelfvertrouwen te krijgen in jezelf 
zodat je goed aan de start staat.

Wordt vervolgd
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Buys Ballotstraat 8 | 4507 DA Schoondijke | Tel.: 0117 – 76 00 56
Mobiel: . 06 -476 14 213 | info@vanpouckefiscaal.nl

Voor: 
•  complete boekhouding
• loonadministratie
• fiscale belastingaangiften
•  begeleiding startende ondernemers

www.vanpouckefiscaal.nl
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Gusta-bokaal opnieuw voor Sjaak Luteijn

door: de redactie

Tijdens zijn laatste Midwinter van/in zijn Kerzand, 
pakte Sjaak Luteijn voor de derde maal de Gusta de 
Waard-bokaal. Wedstrijd binnen de wedstrijd is de 
strijd om de Gusta de Waard bokaal. Wie wordt de 
snelste Wielingen heer of vrouw op de ½ marathon? 
Zoals gebruikelijk werkten we met een tijdshandicap 
op basis van de verschillen van de laatste 3 jaar. 
Voor de editie 2018 was deze gesteld op 7 minuten.

Sjaak was meer dan deze 7 minuten sneller dan 
de knap presterende en progressie boekende 
Esther Verhaegen uit Sluis. Hij nam daarmee de 
bokaal over van Frédérique Versluys, die niet kon 
deelnemen maar met plezier aan club-icoon Sjaak 
de bokaal overhandigde.

Onderwerp:  RE: 28e editie > op 3 februari 2019!
Datum:  Thu, 8 Feb 2018 16:48:15 +0000
Van:   Andy Patteeuw 

Aan:  Mammoet Midwinter HM Cadzand-bad <hmcadzand@zeelandnet.nl>

Beste Theo,

Na mijn vierde deelname maak ik alvast rendez-vous voor  een vijfde op 3 februari 2019.
Jullie organisatie is altijd tip top, op en naast het parcours, briefing naar deelnemers perfect.
De wedstrijd zelf is elke keer een andere uitdaging gezien het prachtige parcours en de soms grillige 
weersomstandigheden die er elke keer een totaal andere wedstrijd van maken. Deze editie, beuken 
tegen de wind langs de kustlijn, bescherming zoekend achter een collega loper uitkijkend naar het 12,5 
km keerpunt om met licht verzuurde benen de laatste 9km aan te vangen met de wind in de rug, om aan 
te komen op de sfeervolle Boulevard de Wielingen.

Mvg Andy

Koen de Vries en Maurice Steketee hebben 
een leuke blog geschreven over onze 
Mammoet Midwinter HM.

https://koendevries.wordpress.com/

https://mauricesteketee.wordpress.com/

Uit de mailbox van de organisatie

https://koendevries.wordpress.com/ 
https://koendevries.wordpress.com/ 
https://koendevries.wordpress.com/ 
https://koendevries.wordpress.com/ 
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Den Dekker Woonwinkel
Raadhuisplein 2
4501BG Oostburg
0031[0]117454343

Onze Webshop:
www.dendekkeroostburg.nl
info@dendekkeroostburg.nl
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Wielingen op de Weissensee
Door: Simon de Feijter

Ergens in de zomer van 2017 heb ik me door 
enkel enthousiaste schaatsvrienden laten 
overhalen mee te gaan naar de alternatieve 
elfstedentocht op de Weissensee. 
Elk jaar in het winterseizoen onderhouden we 
onze schaatskunsten door op de vrijdagavond 
naar de schaatsbaan in Breda te gaan. Meestal 
5-10 keer per jaar, inclusief eens gaan schaatsen 
in Tilburg of bij Flevo on Ice in Biddinghuizen. Dit 
jaar zijn we 6 of 7 keer gaan schaatsen in Breda 
en 1 keer in Tilburg. Dit laatste omdat de baan 
bij Flevo on Ice dicht was vanwege de slechte 
omstandigheden.

De tochten op de Weissensee worden 2 weken 
georganiseerd, wij hebben besloten de eerste 
week te gaan, de meeste schaatsers gaan de 
tweede week. We, Guus de Smit, Mark van de 
Vijver, Pieter Risseeuw en ikzelf, vertrekken 
zaterdagmorgen 20 januari om 6 uur met de 
auto richting Oostenrijk. ’s Avonds rond 21:00 
uur komen we aan in ons hotel. Dit ligt prachtig, 
we hoeven maar 50 m te lopen en kunnen daar 
op een steigertje onze schaatsen aantrekken. We 
maken direct na aankomst al een wandelingetje 
over het ijs.
Zondagmorgen na het ontbijt trekken we 
onze schaatsen aan om de eerste rondjes 
te gaan schaatsen. Het ijs is niet super maar 

ook niet slecht. Later zien we een blok die uit 
het ijs gezaagd is, dan zie je duidelijk onderin 
ongeveer 25 cm prachtig ijs maar daar bovenop 
nog minstens zoveel “sneeuwijs”. Na het 
middageten gaan we terug het ijs op, maar 
doordat de temperatuur boven nul gekomen is, 
is het sneeuwijs veranderd in een zacht laagje 
pudding. Dat doen we maar een half uur. De 
moed zakt ons in de schoenen: als dit zo blijft 
zal de geplande tocht van dinsdag en vrijdag 
niet doorgaan. Ook als het terug bevriest zal de 
bovenlaag bijzonder hobbelig blijven.
Maandag doen we mee aan een schaatsclinic 
van Margot Boer (langebaan schaatsster die 
o.a.  meegedaan heeft aan de olympische 
winterspelen van 2010). Dat is leuk, en hoewel 
we natuurlijk top-schaatsers zijn steken we er 
toch wat van op. ’s Middags gaan we naar de 
rijdersbijeenkomst om informatie over de tocht 
van dinsdag te krijgen.

Dinsdagmorgen om 6:45 staan we in het 
donker aan de start, met nog ongeveer 350 
andere liefhebbers. Het vriest nog behoorlijk 
maar goed aangekleed is dat geen probleem. 
Wel een probleempje is dat het nog donker is 
en we vanwege de kou een skibril dragen, dit 
zorgt ervoor dat ik binnen 20 minuten al 2 keer 
onderuit gegaan ben vanwege slecht zicht. 



CLUBBLAD - 1 - 2018

34 35

Het wordt echter snel lichter dus het zicht wordt 
beter, vallen is er dan gelukkig niet meer bij. Er 
is een baan gemaakt van 12,5 km, die 16 keer 
afleggen en de tocht is volbracht. Elke ronde is er 
de mogelijkheid om even wat te eten en drinken. 
Ik heb me laten wijsmaken dat een bakje thee 
en een krentenboterham per ronde genoeg is, 
dus dat doe ik braaf. Het schaatsen wordt steeds 
zwaarder omdat het ijs zachter wordt. 
Er zijn ook zo weinig schaatsers dat ik erg veel 
alleen schaats wat het extra vermoeiend maakt. 
Toch heb ik tot begin van de middag het idee 
dat het wel goed komt, alleen de rondjes tellen 
wel erg langzaam af. De 10e ronde schaats ik 
helemaal alleen met iemand uit Amersfoort de 
hele ronde in mijn kielzog, maar het gaat nog 
aardig dus ik maak me niet teveel zorgen. Na 
die ronde (125 km) ga ik even zitten om weer 
wat te eten en drinken. Als ik ga staan om weer 
te vertrekken willen mijn benen echt niet meer 
vooruit. Ik worstel nog een paar honderd meter 
over de baan maar ook mentaal raak ik in een 
serieuze dip. Ik schaats terug naar mijn spullen 
en krijg mezelf niet meer gemotiveerd om verder 
te gaan. Ik trek mijn schaatsen uit, en mocht er 
een wak in het ijs gezeten hebben dan had ik 
zeker al mijn schaatsspul erin gegooid om direct 
naar huis te gaan. Zo vreselijk teleurgesteld was 
ik. De anderen schaatsen stug verder terwijl ik 
naar het hotel ga om te douchen. Guus, Mark en 
Pieter volbrengen alle drie de volledige 200 km 
samen met nog ruim 250 anderen. Mocht ik ’s 
avonds een vlucht naar huis gevonden hebben 
dan was ik vertrokken, maar dat lukt niet dus 
dan maar het beste ervan maken.

De woensdag is een prachtige zonnige dag, 
Pieter gaat skiën en wij willen proberen een 
fiets te huren om een rondje te doen. Als we 
de belevenissen van de dinsdag bespreken 
komen we tot de conclusie dat ik de man met de 
hamer (hongerklop) tegen gekomen ben. Toch 
onvoldoende of verkeerd gegeten. 
Pieter gaat de komende dagen niet meer 
schaatsen en op de donderdag ga ik eens op 
zijn schaatsen rijden. Die zijn wat groot voor me, 
maar het zijn echte tour-schaatsen en voor deze 
tochten veel beter geschikt dan mijn schaatsen. 
Ik besluit de vrijdag dan maar eens daarmee te 
proberen.
Vrijdagmorgen om 7 uur vertrekken we weer 
voor een volgende poging, hetzelfde gekleed 
maar omdat het niet zo snijdend koud is als de 
dinsdag zet ik geen skibril op.  De valpartijen 
blijven me dan ook bespaard. 

We starten nu met nog ongeveer 700 andere 
schaatsers. Ik doe goed mijn best om zoveel 
mogelijk in een groepje te schaatsen en dat lukt 
goed. Guus hoeft vandaag niet per se nog eens 
de volledige tocht te rijden dus die houdt me uit 
de wind waar dat nodig is. In tegenstelling tot 
dinsdag lijkt het nu alsof ik af en toe een rondje 
cadeau krijg in plaats van elke ronde moeten 
worstelen. Tot aan de middag gaat het prima 
en om ongeveer 13:00 uur heb ik er 112,5 km 
opzitten. 
Ik voel me nog redelijk goed, maar de schaatsen 
van Pieter gaan toch behoorlijk pijn doen. Ik 
besluit naar de EHBO tent te gaan, want als dit 
nog erger wordt kan ik de tocht om die reden 
niet uitrijden. Als ik mijn schaatsen daar uittrek 
komt de stoom eraf. Ze adviseren me daar mijn 
voeten goed te laten drogen en verder kunnen 
ze niet veel voor me doen. Ik trek de schaatsen 
maar terug aan maar nu met 1 paar sokken 
minder, dat gaat weer goed.
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Het ijs gaat behoorlijk achteruit omdat de 
temperatuur boven nul komt. Na 162.5 km (13 
ronden) besluit Guus ermee te stoppen. Het ijs is 
zo slecht dat hij niks meer voor me kan doen, het 
is te gevaarlijk om achter iemand te schaatsen. 
Het is dan 16:15, en ik moet nog 3 ronden doen. 
De laatste ronde moet ik ingaan voor 18:00 
uur anders word ik van het ijs gehaald. Guus 
denkt dat dit niet gaat lukken, maar ik voel 
me nog redelijk fris en besluit er maar voor te 
gaan, als het niet lukt ben ik toch al verder dan 
dinsdag. Het schaatsen valt me nog niet tegen 
en om 17:05 passeer ik de doorgang, als ik nog 
zo’n ronde kan doen moet ik voor 18:00 uur 
gepasseerd zijn. Ik stop nu niet om te eten of 
drinken maar schaats direct door. Ergens op het 
eind van deze ronde passeer ik Mark nog, die is 
al aan zijn laatste ronde bezig en volbrengt de 
200 km voor de tweede keer deze week.

JAWEL om 17:57 passeer ik opnieuw de 
doorgang en dus kan ik de tocht uitrijden! Ik 
neem nu even de tijd om iets te eten en drinken 
en start fluitend voor de laatste ronde. Na 11 uur 
en bijna 54 minuten heb ik de 200 km volbracht, 
wat een heerlijk gevoel. 
Na mij om 17:57 zijn er volgens mij nog 2 of 
3 doorgekomen die ook de laatste ronde nog 
mochten schaatsen, na de laatste ronde zijn er 
nog 24 achter mij gefinished, daar moet ik er 
dan nog wel 20 van gepasseerd zijn. De laatste 
2 ronden heb ik weer in het donker geschaatst 
en ben een keer of 6 gevallen denk ik, maar met 
de finish in zicht speelt dat geen rol meer. De 
voldoening na deze tocht is heerlijk, met dank 
aan Guus voor het meeschaatsen, Pieter voor 
het gebruik van zijn schaatsen en Mark voor zijn 
wonderbrood.
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Jong geleerd is oud gedaan! 
Max Valk

Leeftijd
17 

Hoelang loop je al?
2,5 jaar.

Loop je vaak?
3-4x per week.

Mijn fijnste loopervaring is….
Jules Unlimited loop 2016.

Onder welke omstandigheden loop je het 
liefst?
Normale temperatuur met zon.

Mijn favoriete eten voor een wedstrijd is….
De avond ervoor pasta en ‘s ochtends 
boterhammen en fruit

Ik zou wel eens samen willen trainen met….
Michel Butter

Als ik niet meer zou kunnen lopen dan….
Zou ik het missen.

Junior   |   Start-to-runner   |   senior |   ervaren loper       Junior   |   Start-to-runner   |   senior |   ervaren loper
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Leeftijd
49

Hoelang loop je al?
Een jaar of 8 maar wel met tussen pozen.

Loop je vaak?
Op dit moment  niet hamstring blessure.

Mijn fijnste loopervaring is….
Vorig jaar een viking run. Geen echte hard loop 
wedstrijd maar voor mij wel de leukste.
Vooral de combinatie lopen en hindernissen.

Onder welke omstandigheden loop je het 
liefst?
Regen en een lichte tegen wind.

Mijn favoriete eten voor een wedstrijd is….
Brood.

Ik zou wel eens samen willen trainen met….
Max verstappen

Als ik niet meer zou kunnen lopen dan….
ga ik fietsen.

Jong geleerd is oud gedaan! 
Max Valk

Junior   |   Start-to-runner   |   senior |   ervaren loper       Junior   |   Start-to-runner   |   senior |   ervaren loper

Jong geleerd is oud gedaan! 
John Valk
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Rabobank Clubkas Campagne
Leden van Rabobank Zeeuws-Vlaanderen mogen tijdens de Rabobank Clubkas  

Campagne stemmen op hun favoriete clubs. Breng jouw stem uit van 4 t/m 16 april 2018.

Beslis mee en kom in actie via www.rabobank.nl/zvl

 #RaboZVL

Breng jouw 
stem uit

en steun het 
verenigings-
leven.
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