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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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Beste lezers,
Zoals jullie vast al opgevallen is, zijn we dit keer
iets later met de uitgifte van ons Clubblad. De
laatst periode zijn er op de achtergrond volop
voorbereidingen getroffen voor de diverse
activiteiten van A.V. de Wielingen. Onder andere
het ZK, Clubkamp en de “De Feyter Recycling
Zomerlopen”.
Omdat we vonden dat het wat laat zou zijn om dit
allemaal te laten liggen tot het volgende Clubblad
in september hebben we deze uitgifte dan ook iets
uitgesteld.
Op 28 april is er weer een klus dag georganiseerd om
alles gereed te maken voor het komende baanseizoen,
allereerst voor de Athletics Champs op 19 mei waar
jullie een verslagje van terugvinden geschreven door
Marjan Hertogs. Maar vooral ook ter voorbereiding
op het Zeeuws Kampioenschap dat dit jaar bij ons op
de baan zal plaatsvinden. Om de laatste puntjes op
de i te zetten is er op 16 juni nog een extra klusdag
ingelast.

Verder vind je in deze editie een verslag van Marc van
Vlierberghe over het ZK en een foto-collage hiervan.
We hebben Scheldesport uitgenodigd om ook een kort
stukje over hun beleving van het ZK te schrijven.
De (te) kleine redactie heeft wederom veel werk
verzet. We zijn dan ook hard op zoek naar nieuwe
redactieleden om het werk wat beter te kunnen
verdelen.
Veel leesplezier en tot ziens bij het ZK of de
Zomerlopen.

Een ander hot-item is de AVG. Ook onze vereniging
wordt hiermee geconfronteerd. De gevolgen daarvan
zijn door het bestuur in kaart gebracht. Frédérique
zal dit toelichten in “Berichten uit het bestuur” van
deze editie. De redactie heeft zijn best gedaan om het
clubblad AVG-proof te maken.
David Pieters zet zijn serie voort, Ronny Versluijs gaat
in een nieuwe serie met onze oprichters om tafel
en Rudie Hogervorst doet verslag van zijn marathon
avontuur.

Colofon
Clubblad Atletiekvereniging de Wielingen.
Opgericht op 7 mei 1984. (Aangesloten bij de Atletiekunie)
Redactie Clubblad:
Els van Houte, Ronny Versluijs, Mediateam de Wielingen
Contact redactie: redactie@avdewielingen.nl
Homepage: www.avdewielingen.nl
© 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.

Homepage: webmaster@avdewielingen.nl
Opmaak en druk: Mediateam de Wielingen, Durenkamp
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RegioBank
speelt met u
mee
En wenst alle leden van AV de
Wielingen veel succes.

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

OOSTBURG
SINDS 1979 EEN VERTROUWD ADRES

APK
€ 19,

95

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

WWW.VAKGARAGEOOSTBURG.NL
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De vereniging
Voor actuele informatie kijk op www.avdewielingen.nl
BESTUUR

OVERIGE FUNCTIES

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

JURYCOÖRDINATOR
Johan Huigh 0117 402126
jwhuigh@zeelandnet.nl
WEDSTRIJDSECRETARIAAT THUIS
Froukje de Vries 0117 454756
wil.fro@kpnmail.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOORZITTER SPONSORCOMMISSIE
Theo Rabout 0117 450204
trabcar@zeelandnet.nl

Nieuwe leden

Opgezegd

WEBMASTER
Steven van de Veire
steven_van_de_veire@hotmail.com

Lieke Frijhoff
Bart van Hanegem
Dimmy Ivens
Emma Maertens
Sophie Mornout
Bram Salomé
Peter Slits
Isabel de Smet
Ingrid van de Velde
Loes Vermue
Jop van de Walle

Dick van Beek
Mart Brouwers
Dylan Crommen
Ilona Dieleman
Anouk Dieleman
Willy Faro
Riet Gillis
Jutta Hoek
Stefan Krijnen
Simon Krijnen
Terese van Lare
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Mike Mookhoek
John Roessink
Maarten Schilders
Finn Vinke
Raf van Waterschoot
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Vetrouwenscontactpersonen
Marc van Vlierberghe		
runningmarc@hotmail.com
06-13481587

Annemiek Rijnberg		
rijnb@planet.nl
0117-461688

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

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.
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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.

A.V. de Wielingen maakt gebruik
van de baan gelegen achter
Sportcomplex “de Eenhoorn”
Baljuw Veltersweg 15
4501 AV Oostburg
Tel.: 0117 – 44 00 95
Email: info@deeenhoorn.nl

			
Interesse? Bel of mail
			Ernest Oosterling
			Tel: 06-52611052
			Email:
			ernestoost@zeelandnet.nl
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De organisatie
Men kan altijd contact opnemen met de trainers voor verdere
uitleg of informatie
LEEFTIJDSINDELING PER 01-11-2017
(geldt voor 2018)
Geboren in
2011 en later
2010
2009
2008 / 2007
2006 / 2005
2004 / 2003
2002 / 2001
2000 / 1999
1998 en eerder
1983 en eerder

ADRESSEN TRAINERS

Naam in Nederland Naam in Belgie
mini pupil
-----------C pupil
microben
B pupil
benjamins
A pupil
pupillen
D junior
miniemen
C junior
kadetten
B junior
scholieren
A junior
junioren
Senior
senioren
Masters
veteranen

Sjaak Luteijn

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

Patrick van
Quekelberghe

Reinaertstraat 19, 4527 CA Aardenburg
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

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

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

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN

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

Lennart Verheul

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

Frédérique
Versluijs

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

Ilona Dieleman

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

Mini &
C Pupillen

Wendy van de Velde
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

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

Nathalie Steijaert Poolster 159, 4501 GP Oostburg
06 39670678					
nathaliesteijaert@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

		

De leden van A.V. de Wielingen
mogen onbeperkt gebruik maken
van de baan
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Berichten uit het bestuur
door: Frédérique Versluijs
Van de Bestuurstafel

•

Zeeuws Kampioenschap Atletiek
Het baanseizoen is in volle gang. Veel jeugd en
een handvol masters zijn bezig met de baanatletiek. Wanneer het clubblad wordt gelezen, zijn
de Zeeuws Kampioenschappen atletiek op onze
baan alweer achter de rug. Een aantal van onze
eigen leden heeft verdienstelijk deelgenomen
aan dit evenement. Door een gedegen voorbereiding van de wedstrijdleider en zijn team is het
Zeeuws Kampioenschap erg goed verlopen. Wij
mochten 107 atleten verwelkomen op de baan
in Oostburg.
Heel veel tijd en energie is gestoken om er een
succesvolle dag van te maken. En dat is zeker
gelukt!
Athletics Champs
Bij Athletics Champs zijn 12 pupillen atleten
actief op de diverse banen in Zeeland. De
Athletics Champs gehouden op onze baan op
19 mei jl. is goed verlopen en horen we hierover
alleen enthousiaste reacties.
Zaterdag 16 juni jl. heeft Luca succesvol deelgenomen aan de regio ontmoeting in Gouda.
Waar zijn we nou helemaal mee bezig?
Het bestuur is in het 2e kwartaal 2018 bezig
(geweest) met o.a.
• Het geven van Start to Run; de atleten van
Start to Run hebben deelgenomen aan de
Zomerloop in Cadzand. De trainers Sjaak
Luteijn en ondergetekende zijn heel erg
trots op de verrichte prestaties! Het zijn kanjers!
• Voorbereidingen Zeeuws Kampioenschap
Atletiek;
• Voorbereidingen Athletics Champs; A.V.
de Wielingen heeft het seizoen succesvol
geopend. Een 90 tal pupillen hebben deelgenomen aan deze wedstrijd die vrijwel vlekkeloos verliep.
• Onderhoud aan de baan voor dit seizoen; onkruid is verwijderd met een groep
enthousiaste vrijwilligers.
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AVG proof maken van de gehele vereniging; een hele klus is het geweest
om de nieuwe Europese Verordening
Gegevensbescherming te introduceren
in onze vereniging. Formulieren, website en informatieboekjes zijn aangepast.
Verwerkerovereenkomsten zijn afgesloten met de betrokken partijen en diverse
overleggen zijn er geweest om de AVG te
bewerkstelligen. Heel veel uren door veel
mensen zijn hieraan besteed.
Organiseren van een EHBO cursus Let op!
Er komt een vervolg: hartreanimatie.
Overleg met de VZA (Vereniging Zeeuws
Atletiek);
Organisatie Koningsloop;
Organisatie coopertest; aan de coopertest
deden teleurstellend weinig atleten mee.
Jammer voor de mensen die er energie in
hebben gestoken.
Het maken van het Zomerboekje
Voorbereiding Zomerlopen inclusief
Peperbusloop in St. Kruis.

Data om te onthouden:
De Feyter Recycling Zomerlopen:
• 17 juli 2018 in Retranchement
• 24 juli 2018 in Groede
• 31 juli 2018 in Nieuwvliet
• 7 augustus 2018 in Zuidzande
Meer informatie over bovenstaande wedstrijden;
raadpleeg hiervoor onze website
www.avdewielingen.nl
We wensen iedereen een fantastische zomer en
geniet van de welverdiende vakantie!
Namens het bestuur van A.V. de Wielingen
Frédérique Versluijs
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Start to Runners 2018
Gefeliciteerd !

11

CLUBBLAD - 2 - 2018

Op weg naar mijn 1ste marathon.
door: Rudie Hogervorst
Wat er aan vooraf ging:

November 2017; groen licht van Sjaak!

1 januari 2015: het voornemen om nu eens
werkelijk te beginnen met afvallen en weer
beginnen met sporten. Dat werd dus “Start-to-Run”
van Evy Gruyaert samen met dochter Frederique.
Na die eerste 5 kilometer aaneensluitend te
kunnen lopen werd het tweede doel, samen met
zoon Alexander een Urban Trail in Brugge lopen;
10 kilometer door en langs de mooiste plekjes in
die stad.

Ik schrijf me in voor m’n eerste hele marathon van
Zeeuws Vlaanderen op 21 april 2018 en Sjaak begint
een schema voor mij te maken die na de halve van
Cadzand in februari zou starten.
In m’n eigenwijze enthousiasme liep ik als
voorbereiding (richting de Halve van Cadzand)
zonder schema overmoedig extra kilometers en
sloeg het noodlot eind januari in de vorm van een
kuitblessure toe; huisarts Heleen was onverbiddelijk:
zes weken rust en dan weer langzaam opbouwen;
geen Cadzand dus dit jaar. Ook ging het
marathonschema in de prullenbak en werd er alvast
een nieuwe op maat voor mij gemaakt.
Helaas liep het herstel, ondanks dat ik veel minder
liep en extra sportmassage kreeg, niet naar wens en
kon ook het aangepaste schema weer herschreven
worden.
Het was inmiddels al maart en de halve van Parijs
liep ik met pijnlijke kuit wel uit, maar het werd
uiteraard geen succestijd.

Enkele van deze trails in België verder wilde ik toch
eens de halve marathon van Damme-Brugge-Damme
proberen lopen, en ook het liefst onder de 2 uur; dat
lukte me met moeite op 24 april 2016 in 1:59:03 en
ik wist bij de finish ook dat ik serieuzer zou moeten
gaan trainen!
Dus werd ik lid van de Wielingen en begon ik met
intervaltrainingen op de baan bij Patrick waarbij m’n
snelheid merkbaar omhoog ging.
Later hoorde ik van de strand- en duintrainingen die
Sjaak gaf en sloot me aan bij die loopgroep.
Die zomer liep ik de zomerlopen en ook
verschillende wedstrijdjes waarbij ik de smaak te
pakken begon te krijgen.
In het najaar 2016 werd er in de loopgroepen
gesproken over de Halve Marathon van Cadzand en
ik vroeg aan trainer Sjaak om een schema voor me
te maken, waardoor ik deze uiteindelijk niet alleen
sneller liep, maar daarna ook weer sneller fit was.
Een maand later liep ik met meer gemak ook nog
eens de halve marathon van Parijs en dat in een nog
snellere tijd.
Het lopen van een hele marathon begon nu toch wel
aantrekkelijk te worden en dus vroeg ik aan Sjaak of
ik dat aan zou kunnen.
Het antwoord was duidelijk; volgens hem was het
voor mij nog niet verstandig omdat ik nog maar zo
kort aan het hardlopen was en om ervaring op te
doen moest ik eerst maar eens zorgen dat ik een
stuk of 7 á 8 halve marathons gedaan had.
Eenmaal thuis gekomen werd het internet en agenda
naast elkaar gelegd en maakte ik een planning
voor onder andere Damme-Brugge-Damme,
Westenschouwen, Gent, Terneuzen, Cadzand en
Parijs.
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Nog 6 weken voor de start
De moed zakte in m’n schoenen, totdat ik een tip
kreeg over “Dry Needling”; een behandelmethode
waarbij men met een naaldje in de geblesseerde
spier de triggerpoints aanprikt; en warempel, na 2
behandelingen liep ik weer pijnvrij 10 kilometer hard!
Zondag 18 maart. De Zwinstedenloop wordt
graadmeter; erop of eronder….
Gelukkig verloopt alles naar wens en na de finish
loop ik deze als duurtraining door naar huis; totaal
27 kilometer pijnvrij!
Bij thuiskomst een whatsappberichtje naar Sjaak om
te vragen wat er nog de laatste vier weken
mogelijk is.
’s Avonds kreeg ik een berichtje terug: nieuw schema
in je mailbox maar vergeet je beoogde eindtijd.
Dat werd 4 keer per week in regen en wind trainen
met iedere zaterdag een duurloop die opliep tot
maximaal 33 kilometer.
Voordeel was dat m’n vrouw Monique gezellig op de
fiets meeging en me voorzag van eten en drinken.
Want ook eten tijdens het lopen heb ik moeten
leren.
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Laatste week
Dan breekt de laatste week aan; op tijd naar bed en
vanaf woensdag koolhydraten stapelen.
Zelfs daar kreeg ik van Sjaak een adviserend
voedingsschema voor die ik dan weer te letterlijk
opvolgde: 7x per dag eten met pannenkoeken,
krentenbollen, eierkoeken en pasta maar ook koffie
en thee met (wat ik sinds januari 2015 al niet meer
deed) veel suiker erin.
Marathon-Day
21 april 2018 de dag waar ik zo lang naar had
uitgekeken brak aan!
Ik had wat slecht geslapen (zenuwen?), was voor de
wekker reeds wakker en kon dus al vroeg beginnen
met een stevig gezamenlijk ontbijt (onze kinderen
waren speciaal voor deze dag weer van hun
studie terug naar huis gekomen) en daar werd de
logistieke planning doorgenomen, zodat ze me op de
wisselpunten van de estafette kunnen voorzien van
eten en drinken (lees gelletjes en bidons).
Onderweg naar Hulst krijg ik een berichtje van
Sjaak: hij was vannacht om 1 uur thuisgekomen van
vakantie, maar zou me met z’n fiets toch bij de start
zien en waar mogelijk mee gaan fietsen!!
Eenmaal in Hulst zochten we elkaar op, dronken wat
koffie, ik deed mijn warming-up en ging daarna het
startvak in.
Uiteindelijk klinkt het startschot, nog even zwaaien,
druk op m’n horloge (die ik toch nog vergeten was
op te laden) en de race begint.
Planning is iets langzamer te starten om daarna
langzaam het tempo op te voeren richting de 5:10
min/km en was het nu zaak om een groepje op te
zoeken die het tempo van 5:30 min/km loopt en
zeker niet sneller…
De bebouwde kom uit en de wallen op; wat liep
ik voor mijn gevoel lekker en ontspannen, maar
bij kilometer 5 stond Sjaak me op te wachten en
vertelde dat ik toch te snel liep en moest afremmen.
Naast zijn fiets lopend ging het tempo inderdaad
naar beneden.
Dan het bos in en kwam het eerste wisselpunt; het
leek wel een pitstop van de formule 1: Monique
deed de bidonwissel, Alexander gaf me een nieuwe
voorraad gelletjes en Frederique stond foto’s te
maken.
Ook nog snel een bekertje water en een spons en
zonder stil te hoeven staan kon ik weer verder.
Eenmaal bos uit stond Sjaak me weer op te wachten
en bleek ik toch weer iets te snel gelopen te hebben,
dus dat werd weer afremmen…
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Nu bleken m’n planning en de realiteit vandaag
helaas niet geheel samen te gaan: wat al voorspeld
was kwam helaas uit. De zon klom en de
temperatuur steeg naar 24 graden en dat terwijl ik
zonder inspanning al slecht tegen de warmte kan.
Bij kilometer 17 heb ik het gevoel licht te worden in
m’n hoofd en na spoedberaad met m’n inmiddels
personal trainer treedt plan B in werking: eindtijd
vergeten en richten op uitlopen.
Toen herinnerde ik me ook de goedbedoelde
adviezen die ik voor de start nog via Whatsapp
gekregen had om vooral te genieten van deze
prestatie.
We lieten het tempo zakken richting de 6 min/km en
ik heb genoten van de aanmoedigende woorden van
niet alleen vrienden en kennissen maar ook vreemde
mensen die mij hierdoor extra energie gaven.
Ook de drankposten werden anders benaderd door
even een extra bekertje water (ook voor over m’n
hoofd), een stukje banaan en sinaasappel en niet
te vergeten het sponsje aan te nemen (wat een
uitvinding zijn die sponsjes!!).
Ook Sjaak pakte een extra bekertje water voor me en
gaf die onderweg aan.
Vanwege de warmte had de organisatie extra
waterposten met waterflesjes neergezet, waardoor
ik met het aantal van 5 eigen bidons, 3 extra
drankposten en de twee flesjes van Iris onderweg
voldoende vocht binnen kreeg…
Na het “bos van Meijer” op ongeveer 33 kilometer
kwam het positieve omslagpunt en heb ik het tempo
langzaam weer kunnen opvoeren waarbij ik zelfs
nog mensen kon gaan inhalen die ik bij de start had
moeten laten gaan!
Eenmaal bij de boog van de laatste kilometer leek
alles heel snel te gaan; je ziet nog meer bekenden
die je aanmoedigen (en vleugels geven!!) en dan
ineens zegt Sjaak naast je: “Rudie, je gaat het halen,
geniet er van; ik ben in ieder geval trots op je” en
dan stapt hij af en ga je alleen richting de laatste
bocht.
Dan zie je de finish en hoor je je naam door de
speakers schallen!!
Je finisht moe maar bent zeer tevreden met de tijd
van 4 uur en 21 minuten!!
Hierna krijg je je medaille, een handdoek en T-shirt
en probeer je nog de geadviseerde meters uit te
lopen, maar ik raak al snel aan de praat en stilstaand
word je stijf, waardoor het in de auto stappen toch
een hele onderneming blijkt te zijn.
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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 EIGENWIJZE 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&DRINKEN 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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Na drie dagen en nachten toch wel pijnlijke tenen en
bovenbenen te hebben gehad, mag ik na 7 dagen
weer rustig beginnen hardlopen.
Het vervolg?? Nu ik enkele weken later volledig
hersteld ben, heb ik in goed overleg me
ingeschreven voor mijn 2e marathon die gehouden
wordt op 21 oktober en start in het Olympisch
stadion van Amsterdam. (hopelijk is het dan toch
niet zo warm!!)
Hierbij dank ik dan ook iedereen die deze geweldige
ervaring voor mij mogelijk hebben gemaakt!
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Welkom in de wereld van Ahimsa!

Ik ben Twan Timmermans van Ahimsa Wereld in nummer Een, yogaleraar,masseur en loper. Mijn activiteiten zijn:

* Yoga in Breskens: dinsdag & donderdag bij ChrisFit-Gym.
*
*
*

Yoga - Massage - Barefootrunning - Coaching
* Elke zondag geef ik les woensdag
in barefootrunning
( hardlopen
op blote voeten ) op
bij MFC
De Korre.
het strand van Breskens vanaf Loods Tien.
* Ik organiseer iedere maand een gratis blotevoetenwandeling vanaf loods
Massage:
aan huis en op locatie.
Tien.
* Ik geef yogalessen bij Chrisfit-Gym en bij MFC Breskens(De Korre) en
Barefootrunning:
Elke zondag op het strand in Breskens.
binnenkort bij Sportfit Sluis.
* Ook masseer ik thuis en aan huis of op locatie.
* Coaching: Yoga,
Barefootrunning,
Ademhalingstechnieken,
koude training,
Coaching:
Prive
lessen yoga,
ademhaling, barefootrunning.
looptraining. ( Dit zijn privé-lessen. )
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voor meer info:
www.ahimsawereld.nl
info@ahimsawereld.nl

0117-851279
06-83170745
Elke maand een gratis
blotevoetenwandeling op het
strand van Breskens!
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Vrijwilligers
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 bestuursleden. 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 draaiboek. De werkzaamheden zitten vooral in de voorbereiding.
Trainerscoördinator / Trainer
De Trainerscoördinator is het aanspreekpunt voor trainers, atleten, ouders, bestuur en verschillende commissies. Ook is hij voorzitter bij het trainersoverleg en is hij nauw betrokken bij de organisatie indeling van de trainingsgroepen. 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.
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Athletic Champs
door: Marjan
Hallo allemaal,
Ik ben Marjan en ik ben lid van de vereniging: AV
de Wielingen.
19 mei was de eerste wedstrijd van Athletic
Champs.
Hij was in Oostburg dus bij AV de Wielingen.
Het was heel leuk en heel erg gezellig maar wel
een beetje koud.
Maar gelukkig kregen we het na de warming-up
wel warm.
We hebben kogelstoten, hoogspringen, fortex,
estafette en hordelopen gedaan. En vergeet de
6/4 minuten loop niet.
We waren wel met andere gemixt omdat we niet
zoveel mensen hadden, maar dat is natuurlijk
niet erg!
Ik hoop dat we veel wedstrijden winnen.
(Maar dat weet ik eigenlijk bijna zeker.)
Groetjes,
Marjan : )

Coopertest donderdag 17 mei 2018
door: Rick Groosman
Mijn naam is Rick Groosman en ik ben 16 jaar
oud. Ik denk dat ik ongeveer 6 jaar lid ben van
A.V. de Wielingen. Mijn favoriete onderdeel is
hardlopen.
Donderdag 17 mei was het coopertest en ik heb
daar aan meegedaan. Jammer dat de opkomst
niet zo groot was. Er deden bij de 12 minuten
loop maar 4 personen mee, waaronder ikzelf en
nog 3 anderen. Dat is erg jammer. Ik heb deze
avond gewonnen. Ik heb voor mezelf lekker
gelopen en mijn vorige record verbeterd. Door wat
aanmoedigingen van de jury en mijn moeder, heb
ik 2.852 meter gelopen in 12 minuten.
Ik heb een leuke sportieve avond gehad. Hopelijk
doen er de volgende keer meer mensen mee.
Met vriendelijk groet,
Rick Groosman
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Enkele loopjes en baanwedstrijden in het 2de kwartaal van 2018:
		

Datum		Wedstrijd				Plaats			Vereniging
17-07-2018
3de De Feyter Recycling Zomerloop Retranchement
A.V. de Wielingen
18-07-2018
39e Stratenloop Westkapelle		Westkapelle		Dynamica
24-07-2018
4de De Feyter Recycling Zomerloop Groede			
A.V. de Wielingen
25-07-2018
35e Bokaalloop			Burgh-Haamstede
Delta Sport
31-07-2018
5de De Feyter Recycling Zomerloop Nieuwvliet		
A.V. de Wielingen
01-08-2018
81e Boulevardloop			Vlissingen		Dynamica
03-08-2018
34e Strandloop			Ouddorp		Flakkee
07-08-2018
6de De Feyter Recycling Zomerloop Zuidzande		
A.V. de Wielingen
17-08-2018
4de Goes on Track			Goes			AV’56
25-08-2018
32e Halve Marathon			
Westenschouwen
Delta Sport
01-09-2018
Master Trophy				Terneuzen		A.V. Scheldesport
02-09-2018
30e Tilburg Ten Miles			
Tilburg			
Tilburg Ten Miles
04-09-2018
Avondbaanwedstrijd			Terneuzen		A.V. Scheldesport
08-09-2018
Athletics Champs			Hulst			RKHAV
08-09-2018
Baanwedstrijd				Hulst			RKHAV
14-09-2018
23e Stadsloop				Goes			AV’56
15-09-2018
Athletics Champs			Vlissingen		Dynamica
23-09-2018
34e Dam tot Damloop			
Amsterdam		
Dam tot Damloop
29-09-2018
Clubkampioenschap			Oostburg		A.V. de Wielingen
Hebben jullie aanvullingen voor het 3de kwartaal 2018, geef deze dan door aan de redactie zodat ze de
volgende keer geplaatst kunnen worden.

@
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Onderhoud aan de baan
door: George Schanck
Op 28 april en 16 juni zijn we met de
onderhoudsploeg stevig aan de slag gegaan.
We hebben op 28 april alle verspringbakken
onkruid vrij gemaakt. En rondom de baan onkruid
verwijderd. Bij de volgende klusdag op 16 juni
hebben we het kogelstootterrein, de kogelring
en de discusring onkruidvrij en schoon gemaakt.
Omdat het onkruid er weer al fors doorstond
hebbben we nogmaals rondom de baan onkruid
verwijderd.

22

Het resultaat mocht er zijn.
Dank aan alle vrijwillgers die geholpen hebben !
Namens de onderhoudscommissie,
George Schanck.
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Verjaardagen
Jarig in juli
Marco Scherbeijn			
Patrick de Boevere			
Jules van Mulken			
Arno van Damme			
Moniuq Hogervorst			
Johnny Simpelaar			
Frans Daalman			
Marc van Vlierberghe			
Ronald van de Veire			
Finn Duijsserinck			
Heleen de Bruijne-Colenbrander
Arjen Luteijn			

Jarig in augustus
8
11
12
13
14
17
19
19
23
23
28
30

Nicole Westerweele		5
Linda Vermeulen		7
Jelle Dierikx		11
Jimmy Blaakman		19
Bram de Kraker		27
Jan Lucieer		27
Guus Picavet		28
Chloe de Maillie		31

Jarig in september
Marco Wisse		3
Patrick van Quekelberghe		6
Bram Salomé		7
Joeri van der Hooft		8
Steven van de Veire		10
Marjan Hertogs		10
Tonny van Mulken		14
Froukje de Vries		15
Lars Groosman		16
Corrie de Jonge		16
Evelyn Ritico		16
Wouter Thomaes		20
Diede van Tarrij		21
Jan de Koeijer		23
Suzan Hoek-Lucieer		25
Jan-Piet Flikweert		29
Max Valk		30
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BEKERS, MEDAILLES en TEAMWEAR
van HUMMEL en ERIMA

Raadhuisplein 10 4501 BG Oostburg 06 53335479

openingstijden: 		

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

28

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

17.30
17.30
17.30
17.30
17.00
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Goed voorbereid
op reis
Wij helpen u graag
unive.nl/reisverzekering

Univé-winkel
Leeuwenlaan 38, Terneuzen
088 – 600 2300, hetzuidenterneuzen@unive.nl
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Momenten creëren die iets met je doen
Door: David Pieters
Ik stond aan de start van de vijftig km in
Koksijde. Het was grijs en grauw. Zes weken
daarvoor had ik besloten dat ik deze trail ging
lopen, en in de voorbereidingsweken had ik
een marathon gelopen tijdens een training
waarover ik in vorig stukje schreef.
Ik voelde van tevoren wel aan dat het een mooie
dag zou worden en dat ik goed zou lopen. Je kent
je lichaam, je weet wat je kunt, maar toch blijft
het spannend.
De eerste tien km over het strand liep ik rustig
op eigen tempo. Daarna de duinen in. Ik voelde
me goed, maar na drie uur lopen ga je het toch
voelen. Dat hoort er bij. Dus gewoon doorgaan.
Op het 42 km punt was er een drinkpost en
begon het te regenen. Toen voelde ik dat ik nog
wat over had. Ik stopte kort voor een slokje cola.
Cola drink ik nooit, maar tijdens een intensieve
loop is je lichaam toch blij met wat suiker en
cafeïne. Het kwam vast door die cafeïne, dat ik
me, ondanks dat de laatste kilometers over mul
zand en duinen het zwaarst waren, me daar het
sterkst voelde.
Toen ik in de stromende regen over de finish
kwam zag ik op mijn horloge bijna 49 km staan.
Aj, dacht ik. Ik was toch niet naar Koksijde
gekomen om op 48 km en een beetje te stoppen.
Ik was al zo ver gekomen en dan stoppen? Ik wist
niet wanneer de volgende keer zou zijn dat ik de
50 km kon aantikken en nu was ik heel dichtbij.
Ik dacht er niet eens over na en besloot direct
om door te lopen. Over de boulevard. In de
stromende regen. Tot ik die 50 op mijn horloge
zag staan.
Dat laatste stukje doet het hem. Het is 100%
mindset: besluiten om iets te willen en het dan
doen.
Dat is voor mij het mooie aan hardlopen. Je krijgt
telkens de mogelijkheid om iets meer van jezelf te
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geven en jezelf te overstijgen. En het maakt niet
uit hoe lang je al loopt of hoe ver of hoe snel je
gaat. Iedereen kan dat ervaren. Dat je jezelf hebt
overtroffen. Dat is een mooi gevoel.
Die ervaring bindt ons lopers samen. Het is
de euforie van iets doen wat je nog nooit hebt
gedaan en erin slagen. Het is een overwinning op
jezelf waar je trots op mag zijn.
Ik wens alle lopers dat gevoel: dat je er uit haalt
wat er in zit. Niet bang zijn om ergens voor te
gaan en jezelf te geven omdat je weet dat je
er een ervaring voor terug krijgt die je leven
kleurrijker en mooier maakt.
David Pieters
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Elektro van Sorgen staat voor
KLEINE INDUSTRIE-RENOVATIE EN
NIEUWBOUW
ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
VENTILATIE- EN STOFZUIGERSYSTEEM
DOMOTICA NIKO BUS
VERKOOP EN REPARATIE
VAN WIT- EN KLEINHUISHOUDELIJK
GOED
Koninginnestraat 28-32
4515 CK IJzendijke
Tel. 0117 - 306032
E-mail: info@sorgen.nl

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

www.vanpouckefiscaal.nl
Buys Ballotstraat 8 | 4507 DA Schoondijke | Tel.: 0117 – 76 00 56
Mobiel: . 06 -476 14 213 | info@vanpouckefiscaal.nl
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Clubkamp 2018
Lieve atleten,
Vrijdag 31 augustus is het weer zo ver!
We gaan dan weer op kamp. Dit jaar gaan we naar Brugge toe naar de Karmel.
We verzamelen daar om 19.00 uur en de zondag word je weer opgehaald om 13.00
uur.
In de tussentijd gaan we allemaal leuke spelletjes doen. Deze spelletjes staan
allemaal in een bepaald thema. Het thema houden we nog even geheim maar dat
hoor je voor je mee op kamp gaat.
Wil je ook gezellig mee op kamp met ons, om leuke spellen en activiteiten te doen?
Kijk dan je ouders heel lief aan en wacht nog even vol spanning op de uitnodiging
zodat je je kan aanmelden.
We hopen jullie daar dan allemaal te zien, zodat we er met een grote groep een heel
leuk weekend van kunnen maken.
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Zeeuws Kampioenschap op de Baan
Door: Marc van Vlierberghe
Zaterdag 23 juni 2018 was voor onze club toch wel een beetje een bijzondere dag.
Een zonnige zaterdag, op zich niets bijzonders; er zijn wel meer zonnige zaterdagen in juni geweest
de afgelopen jaren.
Op de genoemde zaterdag organiseerden we
voor het eerst een Zeeuws Kampioenschap op de
baan. Voor het eerst in de 34-jarige geschiedenis
van onze vereniging kregen we de organisatie van
dit evenement toegewezen van de VZA.
We hadden al ervaring met het ZK cross, de
afgelopen winter nog. We hadden al ruime
ervaring met het ZK halve Marathon; al jaren
is Cadzand het strijdtoneel om deze titel. Ook
afgelopen februari was dat het geval. En nu kwam
daar dus het ZK op de baan bij.
In de jaren 90 van de vorige eeuw had ik de eerste baanwedstrijd, een pupillenwedstrijd, naar Oostburg
weten te halen, met veel steun van Scheldesport en het toenmalige bestuur van AV de Wielingen. En
nu mocht ik wedstrijdleider zijn tijdens deze grootste baanwedstrijd die we ooit hebben gehad. Bij
mijn aantreden als bestuurslid heb ik aangegeven dat één van mijn grootste aandachtspunten de
baanatletiek zou zijn. Dus toen ik gevraagd werd om deze wedstrijd te organiseren, kon ik natuurlijk
geen “nee” zeggen, al kwam dat eigenlijk geen moment in me op.
Maanden van voorbereiding gingen vooraf aan
die ene zaterdag. De Wedstrijd Organisatie
Commissie (WOC) van de club kwam regelmatig
bij elkaar. Een programma werd voorgelegd aan
de VZA en goedgekeurd.
Uitnodigingen gemaakt en verzonden door het
wedstrijdsecretariaat, de materiaalploeg kreeg
grijze haren door mij, juryleden werden door
de jurycoördinator gezocht. En allerlei andere
administratieve zaken werden gedaan. En toen
was het wachten op deelnemers die zich konden
inschrijven via de site van de Atletiek Unie.
Aanvankelijk liep dat niet echt storm, heel lang
stonden we op minder dan 20 deelnemers. Daar
waar een loper over het algemeen de start niet
wil missen, schrijven ze toch graag op het laatste
moment in voor een baanwedstrijd.
Maar de laatste dagen ging het hard, en uiteindelijk
kwamen we tot 101 voorinschrijvers. Uiteindelijk
hadden we 107 deelnemers.
Met dank aan bijna 40 vrijwilligers had ik een geweldige zaterdag op onze baan. De vrijdag was er al
heel veel in orde gebracht op de baan, de zaterdagochtend de laatste stukjes werk verzet. Toen de
eerste deelnemers de baan op kwamen, was alles gereed.
Een praatje voor de jury en daarna kon het eerste startschot gegeven worden.
Er viel geen onvertogen woord, we kregen als vereniging complimenten en de enige verbeterpunten
die we zagen, waren klein. De geluidsinstallatie had wat kuren, daar moeten we echt iets op vinden.
Maar verder? Alle lof voor iedereen die zijn of haar steentje bij heeft willen dragen.
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De “vrije hand” die ik van het bestuur kreeg, de juryleden en de mensen van de WOC, de mensen die de
vlaggetjes op hebben gehangen (en de maandag weer weghaalden) en de mensen op het secretariaat,
de EHBO en Anton Vael van de VZA, waarmee ik meer dan regelmatig belde of mailde.
En de prestaties? Want daar gaat een wedstrijd
nog altijd om! Die waren bij vlagen best goed.
Natuurlijk had ik liever wat minder wind
gehad op de sprint, want daar hadden we
windje tegen. Maar verder sneuvelden er wat
persoonlijke records, ik weet eigenlijk niet of er
baanrecords vielen.
En dan haalden we natuurlijk toch ook nog een
paar medailles binnen. Onze 9 deelnemers
(daar heb ik ook nog wel een mening over)
haalden er meer dan 10 binnen en dat is
gewoon netjes.
Aan het eind van de dag konden we terugkijken
op een geslaagde dag.
In een kleine 8 maanden hebben we 3 keer een
ZK kunnen organiseren, voorwaar geen geringe
klus voor onze vereniging. En daar mogen we
best een beetje trots op zijn.
Voor de toekomst heb ik nog wel wat ideetjes om uit te voeren op onze baan. Want er is niks zo mooi
als de baanatletiek. De speer die door de lucht vliegt, de springer die na een zo lang mogelijke vlucht in
het zand een landing maakt, de sprinter die over de baan snelt en de kogel die door de lucht gaat, met
een plof landend in het gravel. En het allermooist is misschien wel de hoogspringer, sierlijk over de lat
krullend. En dat dan bij gebrek aan een polsstokwedstrijd, want dat, dat is pure kunst.
Ik sluit af met nogmaals dank aan iedereen die een bijdrage leverde aan dit mooie evenement; dank,
dank, dank!
				
Marc Van Vlierberghe
Wedstrijdleider ZK 23 juni 2018
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Scheldesport op visite bij de vrienden van de Wielingen
tijdens het ZK…
Door: Etienne Schuit
Zaterdag 23 juni werd, vol goede sportieve
moed, de reis richting Oostburg ingezet om
met 22 Scheldesporters te gaan strijden om
de diverse Zeeuwse titels.
Het weer zou in elk geval geen spelbreker
kunnen zijn met een mooi zonnetje en
een lekkere temperatuur. De wind was als
vanouds weer aanwezig in Oostburg en zoals
gebruikelijk vol tegen op de 100m. Daar in
tegen wel lekker mee tijdens het verspringen.
Voor mijzelf was het eens een wedstrijd
zonder een kolonne pupillen in mij kielzog,
alleen maar een aantal pubers en een
zooitje masters, maar die hebben allen geen
aandacht of aanwijzingen van mij nodig.
Alleen maar gezellige en onderlinge strijd.
Om te beginnen met de 100m hadden we bij
de mannen masters 2 aardig gevulde series,
waarbij zich in mijn serie een spannende
strijd ontstak tussen Wim Buter en mijzelf.
De 100m was gelukkig ook echt 100m en
geen 110m, want dan had ik het moeten
afleggen tegen Wim, maar nu kon ik met
een uitertse krachtsinspanning en bijna
snoekduik over de finish nog net voor Wim
als winnaar finishen. Het verschil was op de
finishlijn 0.03sec. In de andere serie ging
de Zeeuwse titel naar onze eigen Jacques
Zaman, waarbij ik nog wil aantekenen dat
wij “jonkies”, mannen masters 40+, blij
mogen zijn dat de mannen 50+ een eigen
ZK hadden, want we hadden geen schijn van
kans gehad.
Ik ga hier niet iedere prestatie benoemen,
want dan denk ik dat jullie clubblad een
tikje te dik wordt. Maar ik had het idee dat
iedereen het wel naar de zin had deze dag.
Natuurlijk hielp het mooie weer mee, maar
een goed georganiseerde wedstrijd met
voldoende jury draagt hier zeker ook voor
een groot deel aan bij. Het is voor iedere
wedstrijdorganisatie altijd weer een hele
klus om voldoende vrijwilligers te vinden om
de wedstrijd te draaien. Ik denk dat jullie
hierin goed geslaagd zijn met de hulp van
de andere Zeeuwse verenigingen. Ik zag in
elk geval aardig wat juryleden van andere
verenigingen.
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De Scheldesporters konden terugkijken op
een prima medailleoogst: 22x goud, 19x
zilver en 15x brons. Het bleek voor de familie
Schuit, mijn beide zoons Rens en Daan deden
ook mee, ook een aardig succesvolle middag
te worden met 5 gouden en 4 zilveren en 3
bronzen medailles. Gelukkig had ik de dag
ervoor de bandjes nog op spanning gezet.
Hoewel een zaterdag zonder de pupillen ook
wel eens leuk is, ga ik volgende week (30
juni) weer als vanouds met de pupillen van
Scheldesport, RKHAV en de Wielingen (een
degelijk Zeeuws Vlaams Team van C en mini
pupillen) in mijn kielzog naar Middelharnis
om daar de strijd aan te gaan met de andere
teams tijdens de Athletic Champs wedstrijd…
Nogmaals: vrienden van de Wielingen,
bedankt voor de puike organisatie en tot de
volgende keer!
Groeten uit Terneuzen…
Etienne Schuit
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Den Dekker Woonwinkel
Raadhuisplein 2
4501BG Oostburg
0031[0]117454343

Onze Webshop:
www.dendekkeroostburg.nl
info@dendekkeroostburg.nl
40
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Eenhoornplantsoen 2a, Oostburg
Tel. (0117) 38 63 06
* Vraag naar de voorwaarden.

Adres:
Markt 22
4501 CK Oostburg
Tel: 0117 30 83 11
Fax: 08 422 94 391
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag : 9.00 – 17.00
Zaterdag
: 9.00 – 13.00
E-mail
Website
Twitter
LinkedIn
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: wlmailhtml:remco@ultility.nl
: http://www.ultility.nl
: http://twitter.com/RemcoUltee/
: http://nl.linkedin.com/in/ultility/

Return to Start
Kees van Oosten

7 mei 2019 35 jaar AV de Wielingen.
De vereniging bestaat 7 mei 2019 vijfendertig jaar .
Terugblik op 35 jaar atletiek met de oprichters van onze vereniging.
De vereniging werd opgericht met initiatief van Staf de Dobbelaere ,Jaap van Peperstraten, Jannie
en Peter de Munck, Kees van Oosten, Chris Francke en Jan van de Linde.
Aan de hand van 10 vragen wordt er teruggeblikt met telkens één van de nog in leven zijn de
oprichters.
1. Stelt u zichzelf voor.
Mijn naam is Kees van Oosten geboren op 27 april 1948. Opgegroeid als de jongste in een gezin
met vier kinderen in ’s- Heer Arendskerke. Vanaf 1979 wonende in West Zeeuws Vlaanderen.
2. Wat was u eerste ervaring met atletiek en hoe ervoer u deze?
Spelend als kind op straat sprongen en renden we over de dijken velden waar ik woonde. Koprollen
maken hoorde er ook bij. Met een bepaalde bevlogenheid deed ik eigenlijk toen al aan atletiek. Ik
deed vooral mijn oudere broers na die als student wel aan sport deden. Na winst bij de scholieren
in de Boulevardloop en de Wallenloop werd ik op aandringen van Adrie de Munck lid bij AV56
in Goes.
3. In 1984 heeft u met andere mensen de vereniging opgericht. Waarom? En wat was uw
grootste drijfveer om dit te doen?
Adrie en Jannie de Munck kende ik via AV56. Chris Francke kwam altijd met sportschoenen
vanuit uit Oostburg naar Goes. Dus kende ik al twee grondleggers van de toekomstige club. Ik
was ook bekend als trainer. In mei 84 na menig keer bij elkaar te zijn geweest hebben we toen
“Atletiekvereniging West Zeeuws Vlaanderen” opgericht. Later werd de naam in “de Wielingen”
veranderd. Mijn grote passie voor de atletieksport en mensen die ik al uit mijn atletiekverleden
kende brachten me er toe om dit te doen.
4.Welke functie(s) heeft u of had u bij de vereniging ? Hoe lang hebt u dit gedaan?
Trainer en bestuurslid tot ongeveer 1992.
5.In 1984 hadden jullie als oprichters ook vast een beeld over de toekomst van de vereniging?
In de jaren vijftig was er in Retranchement ook al eens een atletiekvereniging geweest. Dus atletiek
zou best kunnen leven in West Zeeuws Vlaanderen. Vanaf de oprichting geloofden we er natuurlijk
in. Omdat we vanuit de Gemeente Oostburg(toen) gefaciliteerd werden , (verspringen, sprint kogel,
befaamde Arodaveld achter de voetbalkantine )kregen we ruggensteun en daardoor keken we zeker
verder de toekomst in.
6. Hoe vind u dat “AV de Wielingen” momenteel op de atletiekkaart staat. Of heeft u daar
geen beeld bij?
Doordat ikzelf 20 jaar niet actief ben geweest in de atletiek heb ik daar geen beeld bij. Ik kreeg na
die tijd een heel ander beeld van sport. En ik studeerde 7 jaar osteopathie waar ik mijn handen aan
vol had. Nadat mijn zicht op sport veranderd was kon ik met afstand weer met interesse naar dit
fenomeen kijken. Daarna heeft Frédérique (voorzitter) me weer enthousiast gemaakt om hier op
dinsdagavond training te geven.
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7. Bent u zelf actief sporter geweest ?
Zo ja, waar heeft het u gebracht in uw ontwikkelingen als mens ?
Zo nee , wat heeft uw betrokkenheid in sport u gebracht?
Sport is een spel en spel moet ernstig zijn. En vanuit dat serieuze wil je een doel halen, groot of
klein. Spel heeft ook grenzen: wat kan ik, wil ik, mag ik nog enz. Het verrijkt je leven met allerlei
impulsen die je dagelijks kunt gebruiken.
Sport is mijn inziens een afspiegeling van de maatschappij. Mijn betrokkenheid in sport heeft me
een visie op mens en samenleving gegeven.
8. Er wordt vaak gesproken over veranderingen in de maatschappij en daarmee de rol van
sportverenigingen om mensen te activeren? Hoe ziet u dat?
Bedoel je: Meer bewegen??? Dat heeft alleen maar een commerciële doelstelling.
En zo wordt het van de ondernemer niet van de idealist die zich heeft verdiept. Sportverenigingen
moeten vooral het spel activeren. En dan zien we verder.
9. Had u verwacht dat de vereniging na 35 jaar nog zou bestaan? En hoe vindt u dit?
Ja, absoluut. Vind ik mooi, atletiek heeft dus kennelijk een functie.
10. U bent als oprichter van de vereniging nog steeds in beeld bij de vereniging. Dit
interview is hiervan het bewijs. Ook uw mening telt . want zonder u was de vereniging er
niet. Is er iets wat u vereniging als impuls/advies wilt meegeven om verder de toekomst
tegemoet te gaan?
Nee, dat heb ik niet.
Dank u voor uw tijd en medewerking
Ronny Versluijs ( lid van 7 mei 1984 met meerdere onderbrekingen)
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Return to Start

Jaap van Peperstraten
7 mei 2019 35 jaar AV de Wielingen.
De vereniging bestaat 7 mei 2019 vijfendertig jaar .
Terugblik op 35 jaar atletiek met de oprichters van onze vereniging.
De vereniging werd opgericht met initiatief van Staf de Dobbelaere ,Jaap van Peperstraten, Jannie
en Peter de Munck, Kees van Oosten, Chris Francke en Jan van de Linde.
Aan de hand van 10 vragen wordt er teruggeblikt met telkens één van de nog in leven zijn de
oprichters.
1. Stelt u zichzelf voor.
Mijn naam is Jaap van Paperstraten als jongste van 7 kinderen op 9 augustus 1949 geboren in OudeTonge op Goeree Overflakkee
In 1969 ben ik door de liefde in Zeeuws-Vlaanderen terecht gekomen. Nadat we op veel
verschillende plaatsen in heel Nederland hebben gewoond, wonen we nu al 39 jaar onafgebroken
in Breskens.
2. Wat was u eerste ervaring met atletiek en hoe ervoer u deze?
Mijn neef was lid bij “AV Generaal Michaëlis” in Best. Als ik tijdens de schoolvakanties bij hem
logeerde ,mocht ik mee naar de atletiektraining. Als militair kon ik tijdens een militaire veldloop
altijd goed mee. Toen ik in Soest woonde ging ik naar de recreatie trainingen bij “AV Hellas”
opgezet door Anton Huiskens. Anton had de schaatsers Ard Schenk en Kees Verkerk getraind.
Hij was een pionier om ook de recreant een plaats te geven bij de “KNAU” (huidige Atletiekunie).
3. In 1984 heeft u met andere mensen de vereniging opgericht. Waarom? En wat was uw
grootste drijfveer om dit te doen?
Ik ervaarde het als een gemis dat er in West-Zeeuws-Vlaanderen geen atletiekvereniging was. Ik
heb dat toen met Chris Francke besproken en het idee geopperd om een vereniging op te richten
in West-Zeeuws Vlaanderen. Chris had een uitgebreid netwerk en in no-time had hij Mevrouw de
Munck, Peter de Munck, Kees van Oosten en Staf de Dobbelaere benaderd. De toenmalige lopers/
atleten uit deze streek stonden erg sceptisch tegenover. “Een atletiekvereniging in Oostburg? Dat
gaat je nooit lukken”. Nou dat was mijn grootste uitdaging. De redenen waarom het niet mogelijk
zou zijn spraken mij niet aan. Als bestuurder/sporter had ik hier geen verleden ,wat ikzelf als een
voordeel zag.
4.Welke functie(s) heeft u of had u bij de vereniging ? Hoe lang hebt u dit gedaan?
Voorzitter vanaf de oprichting tot en met 1988. En na een bestuurscrisis weer voorzitter van 1991
tot 1996. Verder was ik ook jurylid. Een kortstondig terugkeer in 2000 bij de vereniging als lid
van de accommodatie commissie. Thans maak ik mij enkel nog verdienstelijk als evenementenverkeersregelaar.
5.In 1984 hadden jullie als oprichters ook vast een beeld over de toekomst van de
vereniging?
We zagen een atletiekvereniging waar zowel de getalenteerde wedstrijdatleet als ook de
recreatieve loper een plaatst zou krijgen. De stip op de horizon was de te realiseren atletiekbaan.
We gingen er vanuit dat dit een traject van minimaal 10 jaar zou zijn. En dat is dus ook zo
gebleken.
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6. Hoe vind u dat “AV de Wielingen” momenteel op de atletiekkaart staat. Of heeft u daar
geen beeld bij?
Heel beperkt beeld bij de huidige status van de vereniging. Ik volg het vooral via social-media.
Ik denk zelf dat het een kind vriendelijke vereniging is met ook de nodige aandacht voor de
recreatiesporter. De vereniging die ik in 1982 voor ogen had
7. Bent u zelf actief sporter geweest ?
Zo ja, waar heeft het u gebracht in uw ontwikkelingen als mens ?
Zo nee , wat heeft uw betrokkenheid in sport u gebracht?
Naast voetballer, type schoffelaar, ben ik een recreatiesporter. Trimlopen, triatlons en lange
afstandsmarsen hebben mij het nodige plezier bezorgd. Sport brengt in een breed kader mensen
tot elkaar. Sport is nivellerend. Ongeacht uit welke sociale klasse je afkomstig bent , ben je
verbonden met elkaar .Als bestuurder leer je hoe je door tactvol en doordacht te handelen je
dingen voor elkaar kunt krijgen. Spelen met de balans tussen iets willen en iets voor elkaar
krijgen.
8. Er wordt vaak gesproken over veranderingen in de maatschappij en daarmee de rol van
sportverenigingen om mensen te activeren? Hoe ziet u dat?
De maatschappij is erg vluchtig. Daarop zouden sportverenigingen kunnen anticiperen.
Welzijn van jeugd combineren met marktgericht denken in sport. Ikzelf denk dan aan één
daagse evenementen waarbij je niet gebonden bent, maar ook aan naschoolse opvang en
huiswerkbegeleiding.
9. Had u verwacht dat de vereniging na 35 jaar nog zou bestaan? En hoe vindt u dit?
Ja, dat doet me goed.
10. U bent als oprichter van de vereniging nog steeds in beeld bij de vereniging. Dit
interview is hiervan het bewijs. Ook uw mening telt . want zonder u was de vereniging er
niet. Is er iets wat u vereniging als impuls/advies wilt meegeven om verder de toekomst
tegemoet te gaan?
Het bestuur moet blijven kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen . Als vereniging blijven
anticiperen op deze ontwikkelingen. Meegroeien met de actuele tijd.
Dank u voor uw tijd en medewerking
Ronny Versluijs ( lid van 7 mei 1984 met meerdere onderbrekingen)
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Massage workshop 1,5 uur

Verrassingsgeur massage 60 min

Honing massage 60 min

Chocolade massage 60 min

Bamboemassage 60 min

Cupping therapie 60 min

Klankschaalmassage +/- 60 min

Warme schelpenmassage 60 min

Ontspanningsmassage 90 min

Ontspanningsmassage 60 min

Ontspanningsmassage 30 min

Vitaliteitscoaching sessie 90 min

Vitaliteitscoaching sessie 60 min

€26,50

€32,50 p.p.

€45,-

€45,-

€45,-

€45,-

€45,-

€50,-

€52,50

€57,50

€42,-

€26,50

€70,-

€50,-

Tarieven:

Spray-tanning

Openingstijden
Vitaliteitspraktijk Thalassa is geopend op afspraak.
Bij afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van
tevoren worden geannuleerd, worden de kosten van de geplande
behandeling in rekening gebracht.

Contact
Adres: Bredestraat 23a
4501 EB, Oostburg
Telefoon: +316 57 17 00 19
E-mail: thalassawellness@gmail.com
Website: http://vitaliteitspraktijkthalassa.weebly.com/
Facebook: www.facebook.com/thalassawellness
Optie: Locatie Terneuzen. Vraag naar de mogelijkheden.

“La dolce vita”

Haal alles uit het leven ^ Leef het goede leven

italiteitspraktijk
Thalassa

Vitaliteitspraktijk
Thalassa

Praktijk voor vitaliteitscoaching
en massages

/ŬƐƚĞŵŵŝũŶĐŽĂĐŚŝŶŐƐŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶĞŶŵĂƐƐĂŐĞƐĂĨŽƉďĂƐŝƐǀĂŶƵǁ
ǀƌĂĂŐƐƚƵŬŬĞŶ͘/ŬǌŝĞƐŶĞůǁĂƚƵŶŽĚŝŐŚĞĞŌĞŶǁĂĂƌǁĞĂůƐĞĞƌƐƚĞ
mee aan de slag kunnen gaan.

Ğ ǁĞƌĞůĚ ĞŶ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ ǁĂĂƌŝŶ ǁĞ ŵŽŵĞŶƚĞĞů ůĞǀĞŶ ůĞŐƚ
ŽŶƐ ǀĞĞů ĚƌƵŬ ĞŶ ƐƚƌĞƐƐ ŽƉ͘ KƉ Ěŝƚ ŵŽŵĞŶƚ ŬĂŵƉƚ ϭ ŽƉ ĚĞ ϳ
ŵĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ďƵƌŶͲŽƵƚ͘ ,ŝĞƌŶĂĂƐƚ ŚĞĞŌ ŚĞƚ ŵĞƌĞŶĚĞĞů ǀĂŶ
ĚĞ ďĞǀŽůŬŝŶŐ ůĂƐƚ ǀĂŶ ĞĞŶ ƚĞ ŚŽŐĞ ŵĂƚĞ ĂĂŶ ƐƚƌĞƐƐ͘ ŽĂĐŚŝŶŐ Θ
ŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐǁŽƌĚĞŶŽŵŽ͘Ă͘ĚĞǌĞƌĞĚĞŶĞŶƐƚĞĞĚƐďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ͘

hŬƵŶƚďŝũsŝƚĂůŝƚĞŝƚƐƉƌĂŬƟũŬdŚĂůĂƐƐĂƚĞƌĞĐŚƚǀŽŽƌ
ǀŝƚĂůŝƚĞŝƚƐĐŽĂĐŚŝŶŐΘŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐƐŵĂƐƐĂŐĞƐ͘

Waarom Vitaliteitspraktijk Thalassa?

/Ŷ ϮϬϭϳ ƐƚĂƌƩĞ ŝŬ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ ďŝũ ŚĞƚ ͚dD ŝŶƐƟƚƵƵƚ͛
ĂůƐ ͚sŝƚĂůŝƚĞŝƚƐĐŽĂĐŚ͛͘ sĂŶĂĨ ϮϬϭϴ ŝƐ Ěŝƚ ĞĞŶ ŽŶĚĞƌĚĞĞů ǀĂŶ ŵŝũŶ
ƉƌĂŬƟũŬ͘

EĂĂƐƚŵŝũŶ,KƐƚƵĚŝĞǀŽŽƌsŝƚĂůŝƚĞŝƚƐͲŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚΘdŽĞƌŝƐŵĞ
ŝŶϮϬϭϯ͕ŚĞďŝŬĚĞŽƉůĞŝĚŝŶŐƚŽƚŵĂƐƐĞƵƌŐĞǀŽůŐĚďŝũĚĞĞůŐŝƐĐŚĞ
ŵĂƐƐĂŐĞĨĞĚĞƌĂƟĞ͘/ŶϮϬϭϯŽƉĞŶĚĞŝŬ͚dŚĂůĂƐƐĂtĞůůŶĞƐƐ͛ǁĂƚŶƵ
͚sŝƚĂůŝƚĞŝƚƐƉƌĂŬƟũŬ dŚĂůĂƐƐĂ͛ ŝƐ ŐĞǁŽƌĚĞŶ͘ ů ƐŶĞů ŵĞƌŬƚĞ ŝŬ ĚĂƚ
ŵĂƐƐĞƌĞŶ ĞŶ ŚĞƚ ǁĞƌŬĞŶ ŵĞƚ ŵĞŶƐĞŶ ŵŝũŶ ƉĂƐƐŝĞ ŝƐ͘ /Ŭ ŐĞŶŝĞƚ
ǀĂŶ ŚĞƚ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ĐŽŶƚĂĐƚ ĞŶ ŚĞƚ ŐĞǀĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŽƉ ĚĞ ĐůŝģŶƚ
ĂĨŐĞƐƚĞŵĚĞ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ͘ ,Ğƚ ŝƐ ŵŽŽŝ Žŵ ŶĂ ĚĞ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ƚĞ
ǌŝĞŶŚŽĞŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶĚĞĐůŝģŶƚŝƐ͘

ŝĂŶĐĂ>ƵƚĞŝũŶ͕ĞŝŐĞŶĂƌĞƐƐĞǀĂŶsŝƚĂůŝƚĞŝƚƐƉƌĂŬƟũŬ
dŚĂůĂƐƐĂ͘WƌĂŬƟũŬǀŽŽƌǀŝƚĂůŝƚĞŝƚƐĐŽĂĐŚŝŶŐĞŶŵĂƐƐĂŐĞƐ͘

Een kijkje achter de schermen...

ŝŶŶĞŶŬŽƌƚďŝũsŝƚĂůŝƚĞŝƚƐƉƌĂŬƟũŬdŚĂůĂƐƐĂ͗ Shiatsu massage

DĞƚ ŵŝũŶ ĞƌǀĂƌŝŶŐ ĂůƐ ŵĂƐƐĂŐĞƚŚĞƌĂƉĞƵƚ ǁĞĞƚ ŝŬ ŚŽĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ
het is om u met regelmaat te laten masseren. Een massage
ďƌĞŶŐƚ ŶĂĂƐƚ ĞĞŶ ŚĞĞƌůŝũŬ ŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶ ŐĞǀŽĞů ǀĞůĞ ǀŽŽƌĚĞůĞŶ
ŵĞƚǌŝĐŚŵĞĞǀŽŽƌĚĞŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͘ŽŚĞůƉƚŚĞƚŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞďŝũ
ƐƉŝĞƌƐƉĂŶŶŝŶŐĞŶ͕ ǀĞƌŵŽĞŝĚŚĞŝĚ͕ ƐƚƌĞƐƐ Θ ďƵƌŶͲŽƵƚ ŬůĂĐŚƚĞŶ͘ KƉ
ŵŝũŶǁĞďƐŝƚĞŬƵŶƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞůĞǌĞŶŽǀĞƌĚĞǀŽŽƌĚĞůĞŶǀĂŶ
ŵĂƐƐĂŐĞƐ͘KŽŬǀŝŶĚƚƵŚŝĞƌĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶǀĂŶĐůŝģŶƚĞŶƚĞƌƵŐ͘

Ontspanningsmassages

Loop niet langer stuk op uw leven. Ervaar wat vitaliteitscoaching
ǀŽŽƌƵŬĂŶĚŽĞŶ͊DĂĂŬĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŽŽƌĞĞŶŐƌĂƟƐ
kennismakingsgesprek.

tŝůƚƵǁĞƚĞŶǁĂƚŝŬŶŽŐŵĞĞƌĚŽĞĞŶŵĞƚǁĞůŬĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞƐŝŬ
ǁĞƌŬ ƟũĚĞŶƐ ŚĞƚ ĐŽĂĐŚĞŶ͍ EĞĞŵ ŐĞƌƵƐƚ ĐŽŶƚĂĐƚ ŽƉ͕ ŽĨ ůĞĞƐ ŽƉ
ŵŝũŶǁĞďƐŝƚĞĞĞŶƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞƌǀĞƌƐůĂŐ͘

ĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶƵǁǀƌĂĂŐƐƚƵŬŬĞŶ͕ŬƵŶŶĞŶĞƌǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƚŚĞŵĂ͛Ɛ
ĂĂŶďŽĚŬŽŵĞŶ͘ĞŶƉĂĂƌǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶǌŝũŶ͚͗^ƚƌĞƐƐĞŶďƵƌŶͲŽƵƚ
ʹ,ŽŽŐƐĞŶƐŝƟǀŝƚĞŝƚͲEŝĞƚůĞŬŬĞƌŝŶũĞǀĞůǌŝƩĞŶʹ;&ĂĂůͿŶŐƐƚĞŶʹ
WĞƌƐŽŽŶůŝũŬ ůĞŝĚĞƌƐĐŚĂƉͲ'ĞǌŽŶĚĞǀŽĞĚŝŶŐʹ'ĞǌŽŶĚĞďĞǁĞŐŝŶŐ
Ͳ ^ůĂĂƉƉƌŽďůĞŵĞŶ Ͳ sĞƌƐůĂǀŝŶŐ ĞŶ ůĞǀĞŶƐƐƟũů ʹ ƐƐĞƌƟǀŝƚĞŝƚ ʹ
ĞĚƌŝũĨƐͲĞŶƐƚƵĚŝĞĂĚǀŝĞƐ͛͘

ŝũsŝƚĂůŝƚĞŝƚƐƉƌĂŬƟũŬdŚĂůĂƐƐĂŬƵŶƚƵŶĂĂƐƚǀŝƚĂůŝƚĞŝƚƐĐŽĂĐŚŝŶŐĞŶ
ŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐƐŵĂƐƐĂŐĞƐ ƚĞƌĞĐŚƚ ǀŽŽƌ massageworkshops, spraytanning, cadeaubonnen & voordeelkaarten.

ůƐǀŝƚĂůŝƚĞŝƚƐĐŽĂĐŚǁĞƌŬŝŬŚŽůŝƐƟƐĐŚĞŶŽŶĚĞƌǌŽĞŬŝŬĂůůĞĨĂĐƚŽƌĞŶ
ĚŝĞǀŝƚĂůŝƚĞŝƚŬƵŶŶĞŶďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ͘ŝƚŬĂŶďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǁĂŶŶĞĞƌ
ƵŚĞƚŐĞǀŽĞůŚĞĞŌǀĂƐƚŐĞůŽƉĞŶƚĞǌŝũŶŝŶƵǁůĞǀĞŶ͕ƌĞůĂƟĞ͕ǁĞƌŬ
ŽĨ ĚƌŽŵĞŶ͘ sĂĂŬ ŐĞĞŌ Ƶǁ ůŝĐŚĂĂŵ ŽĨ Ƶǁ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ƐŝŐŶĂůĞŶ ĂĨ
ǁĂŶŶĞĞƌƵǁǀŝƚĂůŝƚĞŝƚŽŶĚĞƌĚƌƵŬƐƚĂĂƚ͗ŵŽĞŚĞŝĚ͕ĨƵƚůŽŽƐŚĞŝĚ͕ƐŶĞů
prikkelbaar, slecht kunnen slapen en moeite met concentreren.
,Ğƚ ǌŝũŶ ĂůůĞŵĂĂů ƐŝŐŶĂůĞŶ ĚŝĞ ŬƵŶŶĞŶ ĚƵŝĚĞŶ ŽƉ ĞĞŶ ŐĞďƌĞŬ
ĂĂŶǀŝƚĂůŝƚĞŝƚ͘ůƐǀŝƚĂůŝƚĞŝƚƐĐŽĂĐŚŚĞůƉŝŬƵŽŵƵǁǀŝƚĂůŝƚĞŝƚǁĞĞƌ
ƚĞƌƵŐƚĞǀŝŶĚĞŶ͘DĞƚĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌĚĞďĂůĂŶƐƚƵƐƐĞŶŝŶƐƉĂŶŶŝŶŐ͕
ŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐ͕ ƵŝƚĚĂŐŝŶŐ ĞŶ ƌƵƐƚ͘ dŝũĚĞŶƐ ĞĞŶ ǀŝƚĂůŝƚĞŝƚƐĐŽĂĐŚŝŶŐͲ
ƐĞƐƐŝĞŶĞŵĞŶǁĞƵǁůĞǀĞŶŽŶĚĞƌĚĞůŽĞƉ͘

,ĞĞŌƵǀƌĂŐĞŶŽǀĞƌĚĞďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶĚŝĞŝŬĂĂŶďŝĞĚ͍
sŽĞůƵǀƌŝũŽŵŵŝũƚĞĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶŽĨďĞǌŽĞŬŵŝũŶǁĞďƐŝƚĞ͘
'ƌĂĂŐƚŽƚǌŝĞŶƐďŝũsŝƚĂůŝƚĞŝƚƐƉƌĂŬƟũŬdŚĂůĂƐƐĂ͘

tŝůƚƵǀŝƚĂůĞǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐďŝŶŶĞŶƵǁďĞĚƌŝũĨĞŶŚĞƚǌŝĞŬƚĞǀĞƌǌƵŝŵ
ƌĞĚƵĐĞƌĞŶ͍sŽŽƌďĞĚƌŝũǀĞŶďŝĞĚŝŬŶĂĂƐƚǀŝƚĂůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛ƐŽŽŬ
ƐƚŽĞůŵĂƐƐĂŐĞƐĂĂŶŽƉůŽĐĂƟĞ͘WƌŽĮƚĞĞƌǀĂŶĚĞƉŽƐŝƟĞǀĞŝŶǀůŽĞĚ
ŽƉĚĞƉƌĞƐƚĂƟĞƐǀĂŶƵǁǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐ͘

Voor bedrijven

Spray-Tanning:,ĞĞƌůŝũŬŵŽŽŝďƌƵŝŶǌŽŶĚĞƌǌŽŶ͊,ĞĞŌƵĞĞŶĨĞĞƐƚũĞ
ŽĨ ďƌƵŝůŽŌ͍ 'ĂĂƚ Ƶ ŽƉ ǀĂŬĂŶƟĞ͍ KĨ ǁŝůƚ Ƶ ŐĞǁŽŽŶ ĞĞŶ ŐĞǌŽŶĚ
ďƌƵŝŶ ŬůĞƵƌƚũĞ͍ Ăƚ ŬĂŶ͘ ^ƉƌĂǇͲƚĂŶŶŝŶŐ ŝƐ ĞĞŶ Ɛůŝŵ ĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ
ǀŽŽƌ ĚĞ ǌŽŶ͘ ,Ğƚ ŝƐ ŶĂŵĞůŝũŬ͕ ŝŶ ƚĞŐĞŶƐƚĞůůŝŶŐ ƚŽƚ ǌŽŶŶĞŶ ĞŶ ĚĞ
ǌŽŶŶĞďĂŶŬŐŽĞĚǀŽŽƌƵǁŚƵŝĚ͊hŚŽĞŌŶŝĞƚďĂŶŐƚĞǌŝũŶĚĂƚŚĞƚ
ŽƌĂŶũĞƵŝƚƉĂŬƚǌŽĂůƐǀĞĞůŵĞŶƐĞŶĚĞŶŬĞŶ͘ĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶǁĂĂƌŵĞĞ
ŝŬǁĞƌŬǌŝũŶǀĂŶƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǁĞƌŬŝŬŵĞƚĞĞŶ
ϭϬϬйƚĞǀƌĞĚĞŶŚĞŝĚƐŐĂƌĂŶƟĞ͕ĚƵƐŶŝĞƚŐŽĞĚсŐĞůĚƚĞƌƵŐ͘

Producten en services

Vitaliteitscoaching

