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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,
Voor jullie ligt alweer het 3de clubblad van 2018.
We zijn nog steeds aan het nazomeren, maar toch 
gaan we stiekem weer al naar de Natuurlopen toe.

In deze editie vinden jullie dit keer niet alleen positief 
nieuws. Vanwege de verdiensten van Paul Pieters en 
zijn betekenis voor de Atletiek in Zeeland heeft Marc 
van Vlierberghe een “In memoriam”geschreven.

De afgelopen tijd zijn er weer verschillende 
activiteiten geweest van onze vereniging. Zo zijn 
onze jeugdleden op clubkamp geweest, en is er een 
clubkampioenschap georganiseerd. 

Uiteraard kan een stukje over “Dwars door de 
Zwingeul” natuurlijk niet ontbreken. We maken dan 
gelijk kennis met een van onze nieuwe leden. Iets 
verderop stelt nog een nieuw lid zich voor.

Helaas dit keer geen stukje van David Pieters, maar in 
een volgend clubblad zal hij vast weer van zich laten 
horen. We staan ook stil bij de Zwintriatlon en de 
wandelmarathon. Peter de Munck neemt in “Return 
to Start” het stokje over van Jaap van Peperstraten en 
Kees van Oosten.

Veel leesplezier en tot ziens bij de VAC engineering 
Natuurlopen, De Jules of de Elderschanscross.

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

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.

Inleveren voor volgend Clubblad voor 1 
december 2018.
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RegioBank 
speelt met u 
mee
En wenst alle leden van
AV De Wielingen veel 
succes

 
Fin. Diensten Hoofdplaat-IJzendijke
Markt 5-6
4515 BA IJzendijke
T 0117-30 11 59
E bankzaken@raboutenpartners.nl
I www.raboutenpartners.nl

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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Nieuwe leden Opgezegd
Eva Dees
Maarten van Doeselaar
Anita Ekkebus
Claudia Ghijsels-
Reinkemeyer
Marly de Lijser-Hannink
Evy Martle
Jan Riemens
Marco Riemens
Evelien de Visser

Lucas Zandstra
Liselotte Zandstra

Stan Brakman
Silvie van den Broeke
Tianda Donker Curtius
Ryan Neve
Bram Rieteco
Miranda Steijaert
Quinten Swemmelaar
Max Valk
Laurens Werkman
Nicole Westerweele

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

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 
steven_van_de_veire@hotmail.com

Voor actuele informatie kijk op www.avdewielingen.nl
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Marc van Vlierberghe  
runningmarc@hotmail.com
06-13481587

Jan van de Linde  
jvandelinde@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

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
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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 Peter van Erp
 Maandag Zomer: 18.30 tot 19.30
     Winter: 18.15 tot 19.15
     ( Sporthal )

Pupillen B  Suzan Hoek
 Geeske Hamelink
 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 / 
 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  VACANT 
 ( Tijdelijk Ronny Versluijs )
 Dinsdag 18.45 tot 19.45

Loopgroep 1  Sjaak Luteijn met assistentie van
 Rudy Hogervorst

Loopgroep 2 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

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

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

Rudie Hoogervorst Peurssenstraat 16, 4527BL Aardenburg
 06 51247629
 r.hogervorst@zeelandnet.nl

Geeske Hamelink Parklaan 9, 4511AW Breskens
 06 10942500
 geeskeh@hotmail.com

Peter van Erp Eenhoornplantsoen 9, 4501 CL Oostburg
 06 31689752
 vanerp.peter@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



CLUBBLAD - 3 - 2018

10 11

  

 Berichten uit het bestuur

Van de Bestuurstafel

Wat een fantastische zomer hebben we 
gehad! Zo mooi en warm dat sommige 
Zomerlopen “gevaar” liepen; is het wel 
verantwoord om deze door te laten gaan? 
Gelukkig is, op een enkel incident na, door 
de inspanningen van vele vrijwilligers, alles 
goed verlopen. 

De clubkampioenschappen evenals 
de coopertest zijn achter de rug. De deelname 
aan beide evenementen was bedroevend slecht. 
De vrijwilligers die hiervoor bereid zijn hun 
tijd te steken, doen dit liever voor veel atleten 
dan voor een handvol atleten. Als iemand een 
idee heeft hoe dit anders aan te pakken, wees 
welkom en neem gerust contact op met het 
bestuur; we staan open voor nieuwe ideeën en 
suggesties. 

Waar zijn we nou helemaal mee bezig?

Het bestuur is in het 3e kwartaal 2018 bezig 
(geweest) met o.a.
• Onderhoud aan de baan t.b.v. 
      de clubkampioenschap i.s.m. de 
      onderhoudscommissie.
• Voorbereiding clubkamp via de 
      jeugdcommissie i.s.m. de jeugdcommissie.
• Voorbereiding van de 

Clubkampioenschappen i.s.m. de WOC.
• Voorbereiding van de BBQ voor vrijwilligers.
• De AVG heeft ons nog steeds in de greep 

en we zijn nu bezig om de puntjes op i te 
zetten.

• De voorbereidingen voor het maken van het 
Winterboekje en het benaderen van 

      sponsoren i.s.m. de SPOC 
      (sponsorcommissie).
• Het werven van vrijwilligers om een 
      jurycursus te doen. Hiervoor zijn twee 
      mensen bereid gevonden en daar zijn we        
      heel erg blij mee.
• Een nieuw clubblad is in de maak evenals 

een flyer ter promotie van A.V. de Wielingen.
• Het samenstellen van een bellijst ter werving 

van vrijwilligers die broodnodig zijn voor 
onze vereniging. 

Zet u deze data alvast in uw agenda?

• 11 november 1e VAC engineering 
Natuurloop bij Strandpaviljoen “de 
Zeemeeuw”.

• 24 november 2018 de Elderschanscross.
• 9 december 2018 Jules Unlimited
• 31 december 2018 2e VAC engineering 

Natuurloop in het Bos van Erasmus.
• 24 februari 2019 3e VAC engineering 

Natuurloop bij Moio Beach.
• 10 maart 2019 4e VAC engineering 

Natuurloop (finale) bij Strandpaviljoen “de 
Zeemeeuw”.

Namens het bestuur van A.V. de Wielingen

Frédérique Versluijs

door: Frédérique Versluijs

10
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In memoriam
Op donderdag 13 september overleed Paul Pieters.
Paul was “sinds mensenheugenis” lid van AV ’56 maar ook buiten die vereniging was hij een icoon binnen 
de atletiekfamilie waarvoor hij zeer terecht diverse onderscheidingen heeft ontvangen.
Wie in het verleden deel heeft genomen aan Indoor Zeeland zal hem daar zeker kennen.
Als wedstrijdleider en scheidsrechter op Nationaal Niveau werd zijn kennis en kundigheid bijvoorbeeld bij 
de Marathon van Rotterdam regelmatig ingezet.
De laatste jaren was Paul ook betrokken bij onze eigen Halve Marathon in Cadzand-Bad.
Zijn inbreng op het vlak van wedstrijdregels, heeft zeker bijgedragen aan het verder ontwikkelen van 
deze wedstrijd. Als Paul aanwezig was tijdens een wedstrijd, viel er altijd wat te leren. Soms kreeg je 
ineens een casus waar je op mocht reageren of je kreeg wat tips voor volgende wedstrijden.
Hij verstond de kunst om groepen mensen aan te sturen in de richting die hij wilde waarbij hij elk jurylid 
in zijn of haar waarde liet.

We wensen zijn vrouw Anneke en verdere familie alle sterkte en kracht toe om dit plotselinge gemis te 
dragen en zullen Paul blijven herinneren als de groots man die zijn sporen in de Nationale en Zeeuwse 
atletiek blijvend heeft nagelaten.

Bestuur AV de Wielingen
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Dwars door de Zwingeul 2018
Door: Maarten van Doeselaar

In de loopgroep app `Van de regen in de drup` 
kwam het verzoek wie die nieuwe mannelijke 
loper was. De vraag kwam van Suset die naar 
de vergadering van onze club was geweest en 
beloofd had zich in te zetten voor het clubblad. 

De optie was een verslag over het 
hardloopevenement `Dwars door de Zwingeul`. 
Ik had tijdens onze loopgroep training op 
maandagavond verteld dat ik meegedaan had 
aan de hardloop wedstrijd `Dwars door de 
Zwingeul` en Suset had dit opgevangen en was 
zo bij mij terecht gekomen en mij gevraagd om 
een stukje te schrijven over dit evenement voor 
ons clubblad.

De mannelijke loper ben ik dus, Maarten van 
Doeselaar, geboren in Axel en nu woonachtig 
in Biervliet. Ik ben in mei gestart met de groep 
`Start to run` van Frédérique en Sjaak, onze 
trainers. In deze groep was ik overigens de enige 
mannelijke deelnemer en vraag me nog steeds 
af waar de mannelijke deelnemers blijven. Het 
doel van `Start to run` was na 12 weken een half 
uur aaneengesloten hardlopen en als afsluiting 
de zomerloop in Cadzand. Ik hoopte zonder al te 
grote blessures dit voor elkaar te krijgen en ook 
nog een beetje af te vallen. Beiden is gelukt en op 
het afvallen waren de vrouwelijke lopers wel een 
beetje jaloers geloof ik. De zomerloop in Cadzand 
was zo goed bevallen dat ik alle zomerlopen, met 
uitzondering van Groede, heb meegelopen. Ik liep 
wel steeds 1 rondje en dat smaakte naar meer. 
Ik ben daarna mee gaan lopen met de loopgroep 
van Sjaak op de maandagavond bij Beachhouse 
25 en liep eenmaal in de week een duurloop in de 
polder bij Biervliet. 
In ons clubblad las ik over het 
hardloopevenement `Dwars door de Zwingeul` 
en zag ook wat foto’s van voorgaande jaren. Ik 
had me voorgenomen deze te lopen en te kijken 
hoever ik zou komen en of ik dit aan kon. Volgens 
Sjaak was vooral het laatste stuk door de duinen 
erg zwaar. 

Zondagmorgen 16 september op tijd vertrokken 
richting Cadzand en de auto geparkeerd op het 
parkeerterrein bij het Zwin en voor de zekerheid 
maar voor een hele dag betaald.
Richting strandpaviljoen De Zeemeeuw gelopen 
en zag de bekende witte caravan al bij de start 
staan. Binnen bij de Zeemeeuw ingeschreven 
en nog even getwijfeld om in te schrijven voor 
de 4 kilometer maar uiteindelijk toch voor de 7 
kilometer gekozen. 

Het inschrijfgeld betaald en ik vraag me steeds 
weer af hoe ze het hiervoor kunnen doen met 
nog een consumptiebon ook. Het startnummer 
opgespeld zodat Theo Rabout, onze speaker, via 
de deelnemerslijst kan zien wie er over de streep 
komt. Daarna warmlopen, wat oefeningen rekken 
en strekken zoals we geleerd hebben bij `Start to 
Run` en op naar de start. 

Nog even gekeken naar de jonge deelnemers 
op de korte afstand. Net voor de start zag ik 
Frédérique nog even en zij keek een beetje 
verwonderd om mij hier te zien en wenste me 
veel succes. Na de start gingen we het strand op 
en door het mulle zand een stuk richting Cadzand 
om even verderop omhoog de duinen in te gaan. 
Het tempo lag best hoog en ik begon al een 
beetje te twijfelen of ik dit wel vol zou houden. 
Ik kreeg nog een aanmoediging van Rudie die als 
verkeersregelaar ingezet was om de route aan te 
geven. We liepen terug langs de start en gingen 
naast het strandpaviljoen de Zeemeeuw weer 
omhoog de duinen in. 
Het eerste stuk viel ontzettend zwaar en mijn 
hartslag was al aardig omhoog gelopen. Na een 
stukje door de duinen gingen we gelukkig naar 
beneden richting het strand en gingen we de 1e 
keer door de Zwingeul. 
De waterdiepte viel mee. Ik was blij dat ik 
daarna langs de zee op het harde zand richting 
Knokke kon lopen zodat ik wat kon herstellen 
en weer in mijn normale ritme kon komen. In 
het Belgisch deel gingen we weer de duinen op 
en toen werd het echt zwaar. Op en neer door 
het losse zand van de duinen, met af en toe een 
verhard gedeelte, langzaam weer terug richting 
De Zeemeeuw. Er was een steile klim en daar 
stond boven een verkeersregelaar te kijken hoe 
ik op handen en voeten omhoog klauterde. 
Bovengekomen had je werkelijk een schitterend 
uitzicht over het Zwin. Dit is de enige plek waar ik 
even heb stilgestaan om op adem te komen van 
die klim. Weer verder door de duinen en ik was 
blij dat ik uit de duinen kon naar beneden richting 
strand en weer normaal kon hardlopen zonder 
mul zand en hoogteverschillen. Wederom door 
de Zwingeul en op naar de finish. Benieuwd naar 
de gelopen tijd, welke natuurlijk niet belangrijk is. 
Die viel niet tegen met 52 minuten. Uiteindelijk 
was uitlopen het doel.
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Ik vond het een schitterende en uitdagende loop 
langs het strand, duinen en zee en vraag me dan 
ook af of alle lopers wel beseffen hoe uniek dit 
evenement is. 
Ik heb er nog geen minuut spijt van dat ik 
me heb aangesloten bij A.V. de Wielingen 
met de schitterende hardloopevenementen 
en looptrainingen met de loopgroep met 
professionele trainers door de duinen langs het 
strand met af en toe een ondergaande zon. Wat 
wil je nog meer.

Misschien een tip om de volgende editie van het 
evenement Dwars door de Zwingeul opnamen te 
maken met een drone zodat je echt een indruk 
krijgt van Dwars door de Zwingeul.
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Een kampioen met weemoed
Door: Bram de Kraker 

Nadat ik een week geleden meedeed aan 
de clubkampioenschappen van het lokale 
triatlon clubje, was afgelopen weekend het 
clubkampioenschap van mijn atletiekvereniging 
de Wielingen aan de beurt
Ik vond dat ik mee moest doen om maar weer 
eens te proberen of ik nog een beetje kon 
meekomen met wat gemiddeld in deze club 
gangbaar is.

Zowel bij de eerste (500 m zwemmen, 20 
km fietsen op de tandem en als slot 6,6 km 
hardlopen) als bij de tweede clubwedstrijd (3.000 
m op de atletiekbaan) werd ik afgetekend eerste 
in mijn leeftijdscategorie (70+).
Alle reden dus om heel trots de afgelopen weken 
te beschouwen.

Maar toch sluimert er een licht onbehagen als ik 
terugdenk aan het clubkampioenschap van de 
Wielingen. 
Wij stonden daar met denk ik zes mensen aan 
de start, en dat in een club van toch wel zo’n 200 
leden. Dat vind ik totaal onbegrijpelijk. Is een 
reden dat wij een atletiek club zijn, en dus het 
recreatief gebeuren er niet zo veel toe doet? Of 
bestaat er niet zoveel club gevoel, of is er gewoon 
niet op de juiste wijze voldoende pr aan gewijd?

In mijn ogen zou het zo moeten zijn, dat al 
een paar weken van tevoren de trainers op de 
trainingen er aandacht aan geven; mensen; er 
komt een clubkampioenschap aan, daar gaan wij 
allemaal aan mee doen.
Dat is voor ons een prachtige nul meting om 
straks de herfst en alle trainingen in die donkere 
periode in te kunnen gaan. En het is bovendien 
keileuk. Met een proeftraininkje vooraf zou 
iedereen heel gemotiveerd aan de start moeten 
kunnen staan.
Argumenten als; ja, maar dan kan ik nooit, ik 
ben geen wedstrijd loper, dat vind ik eng, op 
de baan lopen vind ik niks, en zo kan ik er nog 
een aantal bedenken. Ze zijn eigenlijk totaal niet 
steekhoudend. Als ik gemeente bestuurder zou 
zijn, zou ik bijna gaan denken dat die baan wel 
opgeheven kan worden, want dat speelt toch niet 
meer zo’n rol.
En dat zou toch wel heel erg jammer zijn.
Maar niet enkel daarom, maar ook voor het 
behouden van wat sociaal gevoel binnen de totale 
vereniging is zo’n clubkampioenschap belangrijk.

Niet dat we terug moeten naar 20 jaar geleden, 
maar er zijn vast wel mensen in de vereniging die 
goeie ideeën hebben, nog een beetje creativiteit 
bezitten en die zeggen: ik wil best met een 
groepje wat organiseren. En het bestuur zal 
hoop ik alles met open armen ontvangen en op 
het standpunt staan om dit naar vermogen te 
faciliteren.
Ik hoor jullie denken, daar is er weer een die 
alleen maar klaagt en moppert en zelf niks doet. 
Maar ik denk goede argumenten te hebben om 
het enkel bij deze positief bedoelde observatie te 
laten.

Ik wens iedereen in de komende donkere 
maanden en ook daarna heel veel loopplezier, en 
hopelijk komen we elkaar nog wel eens ergens 
tegen op de duinen of in de Zeeuws Vlaamse 
polders.

Bram de Kraker 3 oktober, 2018.
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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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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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Samen regelen we het

U wilt met een
gerust gevoel 
de weg op

Univé-winkel
Leeuwenlaan 38, Terneuzen
088 600 2300, terneuzen@unive.nl

  unive.nl/autoverzekering
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Wandelmarathon 
Door: Christian Vercruijsse-Faes

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven 
over mijn beleving van de Kustmarathon. 
Mijn man Alex en ik hadden besloten om deze 
tocht te gaan wandelen. De wandelmarathon 
werd dit jaar op 7 oktober gehouden. Dit is de 
geboortedag van mijn schoonvader, die 32 jaar 
geleden overleden is. Speciaal voor hem wilden 
we deze prestatie neerzetten.

Op zondagnacht 31 december 2017 om 24.00u 
hebben wij elkaar eerst “gelukkig nieuwjaar” 
gewenst en ons vervolgens direct ingeschreven. 
De ervaring leert namelijk dat de inschrijving snel 
vol is.

We wilden voorbereid aan de start verschijnen. 
Vanaf het voorjaar begonnen we regelmatig een 
wandeling te maken. Onze favoriete startplek 
voor wandelingen is Groede Podium. Van hieruit 
gingen we op zaterdag of zondag regelmatig 
wandelen op het strand via de Zwartegatsedijk en 
Beachhouse 25. Dit rondje was zo’n 6 kilometer. 
De afstand werd vanaf het Groede Podium 
langzaam uitgebouwd. We wandelden uiteindelijk 
buitenom Waterdunen naar Breskens om via 
strandpaviljoen Dok 14 langs de Zwarte Polder en 
de Nieuwenhovendijk terug te keren.
In de vakanties gingen we ook wandelen. 
We liepen daar dan afstanden van 20 tot 
25 kilometer. Eén van deze tochten was op 
de Loonse- en Drunense heide. Dit was een 
zwaar parkoers met flinke stukken door het 
mulle witte zand. Ook liepen we regelmatig 
een georganiseerde wandeltocht in België. We 
wandelen graag ten zuiden van Brugge in de 
bosrijke omgeving van Ruislede, Wingene en 
Hertsberge. Ook hebben we in de Vlaamse 
Ardennen de Ronde van Vlaanderen voor 
wandelaars gelopen. We werden met een bus 
naar de Oude Kwaremont gebracht om van 
daaruit een deel van de finale van de wielerkoers 
te lopen over onder meer de Paterberg en de 
Koppenberg.

Door mijn training bij de atletiekvereniging 
beschikte ik over een betere conditie als mijn 
man. Om extra te trainen voor de Kustmarathon 
reed hij op de maandagavondtraining van de 
vereniging daarom mee naar de parking bij 
Beachhouse 25 om van daaruit terug naar huis 
(Oostburg) te lopen.

Zondag 7 oktober was het zover, de dag van de 
wandelmarathon was aangebroken. De wekker 
moest vroeg gezet worden. We vertrokken 
om 5.40 u uit Oostburg met een volle bus van 
wandelvereniging “Voor de Wind” naar Burgh 
Haamstede. Hier werd om 8.00 u gestart bij de 
sporthal aan de Daeleboutsweg. 

We troffen het enorm met de 
weersomstandigheden. Het was stralend weer 
met een lekker fris windje in de rug. De start is 
heel massaal. We liepen hutje mutje achter elkaar 
tot aan de Oosterscheldekering. Vanaf daar 
kregen we de ruimte en ging mij het wandelen 
ook iets beter af. Na de Veersedam gingen we het 
strand op. We hadden de pech dat het vloed was, 
waardoor we ruim twee uur door hoofdzakelijk 
mul zand moesten ploeteren. Hier had ik baat bij 
mijn atletiektrainingen op ons eigen West Zeeuws 
Vlaamse “strange”. Eenmaal van het strand 
moesten we nog 14 km klimmen en dalen over de 
duinen naar Zoutelande.

De sfeer tijdens de wandeling was goed. Langs de 
kant stonden er hier en daar wat dweilbandjes. 
Er werd door de organisatie en de sponsoren 
gezorgd voor een natje en een droogje. Sommige 
toeschouwers boden spontaan koekjes of 
snoepjes aan. Ook konden we flesjes water hier 
en daar bijvullen. We werden langs het parcours 
meerdere malen aangemoedigd door onze 
vrienden Coby en Patrick, waardoor we weer een 
boost kregen. Na afloop was er een warme hap. 
We waren zeer te spreken over de organisatie van 
deze marathon, ondanks dat er in het laatste deel 
van het parkoers nagenoeg geen toiletten meer 
te vinden waren (gelukkig werden wildplassers 
deze dag niet bekeurd!).
De finish hebben we iets na vijven bereikt. We 
kijken met voldoening terug op dit evenement. 
Ben je op zoek naar een uitdaging voor volgend 
jaar, dan is dit zeker een aanrader!
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Welkom in de wereld van Ahimsa! 
* Yoga in Breskens: dinsdag & donderdag bij ChrisFit-Gym. 
                              woensdag bij MFC De Korre. 
* Massage: aan huis en op locatie. 
* Barefootrunning: Elke zondag op het strand in Breskens. 
* Coaching: Prive lessen yoga, ademhaling, barefootrunning.

voor meer info: 
www.ahimsawereld.nl 
info@ahimsawereld.nl 

0117-851279 
06-83170745 

Elke maand een gratis 
blotevoetenwandeling op het 

strand van Breskens!

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

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

Hallo, mijn naam is Twan Timmermans en ik ben 
dit jaar lid geworden van AV de Wielingen omdat 
ik het leuk vind om te lopen en ook om aan de 
wedstrijdjes mee te doen en lopen en bewegen 
in het algemeen te promoten.

In september 2011 ben ik begonnen met het 
lopen op blote voeten (na ongeveer 30 jaar 
rugproblemen waardoor ik helemaal niet meer 
kon hardlopen) en ik doe dit nu dus zeven jaar 
zonder blessures waarbij ik blootsvoets afwissel 
met het dragen van Vibram Five Fingers een soort 
van handschoen voor je voeten.

Dit jaar doe ik voor de vijfde keer aan de 
kustmarathon mee en geniet iedere keer weer van 
alle supporters en vrijwilligers.
Ik ben ook masseur en yogaleraar en volg hiervoor 
continu bijscholingen en ik geef ook aan een klein 
clubje barefootles op de zondagochtend bij BAZ in 
Breskens.
Ik geef daar ook iedere week yogales op het strand 
en diverse andere locaties.

Verder coach ik mensen individueel waarbij we 
samen op zoek gaan naar oplossingen voor diverse 
problemen hetzij door middel van ademhaling, 
voeding, barefootrunning of yoga etc.
Bij dit alles word ik geholpen en ondersteund door 
mijn vrouw Tanja.

Voor meer info: www.ahimsawereld.nl
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Verjaardagen

Thijs Manders 2
Eva Dees 3
Jeroen de Vries 9
Monique de Meijer 10
Jozien de Feijter 10
Rick Groosman 13
Miranda van Haneghem 15
David Pieters 16
Tessa Le Grand 17
Sephania Bron 18
Emma Dekker 18
Johan Huigh 19
Luka de le Lijs 22
Etiënne van de Veire 23
Marc van Waes 23
Carlos Lopez Dominguez 27
Pamela Manders 29
Esther Verhaegen 29
Erik-Jan Werkman 30
Michel de Ruijscher 31

Ingrid van de Velde 1
Michel de Meijer 2
Veerle Mornout-Tas 8
Theo Rabout 9
Frédérique Versluys-Burkin 11
Brent Dobbelaar 12
Milena Legrand-Soomers 14
Guusje Dees 15
Eddy Musson 15
Leonie Overmeire 17
Suset de Feijter 18
Marion Huigh 18
Jelle Pol 18
Amor Maertens 20
Elle Verhaegen 20
Floris Huigh 22
Evy Martle 26
Jens Maertens 27
Emma Maertens 27
Evelien de Visser 27
Annemieke Rijnberg 28
Daisy van de Velde 29
Dirma Verheul 30

Corinne Haeck 3
Florian de Bruijne 5
Pien Schilders 6
Lisette de Neve 7
Annet Pol 8
Jan van Hoeve 11
Fred Vermeire 12
Myrthe Stellemans 13
Eve Verschoore 16
Marian Brakman 17
Coby de Dobbelaere 18
Heinz-Peter Lauret 23
Edwin Dekker 23

Sem Luteijn  26
Robert Vroon  28
Tifara Bron  29
Carlo Depre  29
Els van Houte  29
Simon de Clerck  30

Jarig in oktober Jarig in november

Jarig in december
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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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Clubkamp 2018 
Door: Bart Dees

Een keer in de 2 jaar is er een atletiekkamp in 
Brugge. Afgelopen jaar was er een kamp bij 
de atletiek zelf, dus deze keer gingen we weer 
op pad richting de zuiderburen. Vrijdag 31 
augustus begon het atletiekkamp in Brugge bij 
de Karmel. Het thema deze keer was “Wie is de 
Mol? Sport editie”.

Om half 5 vertrok de leiding van het kamp 
richting Brugge. Bij aankomst kon begonnen 
worden met het klaarzetten van de eetruimte, 
de slaapruimtes en alvast de eerste spelletjes 
voor de avond. Er was pastasaus meegenomen 
en spaghetti voor de begeleiders, alleen waren 
er geen lucifers/aanstekers. Gelukkig hadden 
de overburen deze voor ons, dus kon er toch 
gekookt worden.

Rond 7 uur werden 31 kinderen door de ouders 
gebracht en konden ze hun slaapplaatsen gaan 
klaarmaken. Toen iedereen daar mee klaar was, 
kon de leiding uitleg geven over de regels en de 
spelletjes. Na eerst een Molspel op het terrein 
rond de Karmel, werd er voor de eerste keer 
naar het bos gegaan. Daar werd een Cluedo spel 
gedaan. Bij terugkomst vertrokken de kleinsten 
richting bed en de groten hebben nog een spel in 
het bos gedaan.

Zaterdagmorgen vroeg was er eerst 
ochtendgymnastiek, gevolgd door het ontbijt. 
Nadat de kinderen Mol geld konden zoeken, was 
er een speurtocht door het bos.
Na de lunch (met wederom soep van Willem) 
was er nog een Mol spel en volgde een 8-kamp 
Highlands spel. Deze werd iets ingekort omdat 
het iets te zwaar werd voor sommige kinderen.

 ’s Avonds was er een BBQ en aansluitend 
een Thema avond met o.a. een Jeopardy spel, 
blikwerpen met elastieken, M&M’s sorteren 
met 1 hand (en die vervolgens lekker opeten). 
De kleinsten mocht toen weer gaan slapen 
(enkelen hadden de slaap al hard nodig). De grote 
kinderen deden nog een douane spel in het bos.

Zondagmorgen om 7 uur was er weer 
ochtendgymnastiek met aansluitend het 
ontbijt. Iedereen moest toen de spullen gaan 
inpakken. Nadat alle spullen ingepakt waren, 
was er boerengolf en een bootcamp van Ricardo 
Croes. Alle kinderen en begeleiding werden flink 
afgemat. Ondertussen werd heel het gebouw 
flink gepoetst. Na het sportieve gedeelte kwam 
de grote finale van het Molspel. Edwin, Iza en Kim 
waren de Mollen bij de teams.

Rond 12 uur konden de ouders komen om mee 
te lunchen en vervolgens kon iedereen weer 
huiswaarts. Waarschijnlijk was het in de meeste 
auto’s vrij rustig onderweg naar huis.

Iedereen bedankt voor wederom een geslaagd 
kamp. Met name de (spel) leiding. Die hebben 
bergen werk verzet om dit voor iedereen een 
onvergetelijk weekend te maken.
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Zwemmen: Leo Mostert

Zaterdag 8 september de 1/2 zwintriatlon
Voorwoord: Suset de Feijter

Na vele jaren is eindelijk de grote zus van de kwart Zwintriatlon geboren, de halve triatlon. Dit 
evenement is nog niet zo groot qua deelnemers als de kwart triatlon maar in tijd en afstand 
overtreft het deze wel. Er moest hiervoor maar liefst 2 km gezwommen, 90 km gefietst en 20 km 
hardgelopen worden. 

Nu zijn deze afstanden niet voor iedereen weggelegd, maar voor onze deelnemers Leo Mosterd, Johan 
de Feijter en uiteindelijk Jeroen de Vries kwam een mooie uitdaging aan. Het was voor dit evenement 
namelijk mogelijk om een trio te vormen. Dit was de ultieme uitdaging voor ieder om op zijn eigen 
beste onderdeel te schitteren.

Lees hieronder hun ervaringen en misschien word je wel geïnspireerd om volgend jaar hieraan mee te 
doen.

1.600 uur trainen voor een half uurtje 
zwemmen.

Rond de maand april was duidelijk geworden 
dat de ¼ tri van de Zwintriatlon een halfzusje 
zou krijgen. Wat mijzelf aanging nam ik dat 
ter kennisgeving aan, want nog nooit met een 
wedstrijd op een van de drie tri-nummers 
meegedaan. Zwemmen is m’n ding, fietsen kan 
ik ook maar lopen naar de bakker is al een 
probleem. Door fysiek ongemak is lopen vanaf 
m’n 20ste al niet meer mogelijk.

Toen Johan de Feijter langs z’n neus weg vroeg 
of ik geen zin had om een trio-tje te formeren 
samen met hem en Theo Rabout en mee te 
doen met de ½ tri leek me dat nog een goed 
idee. Thuisgekomen drong het pas tot me door 
dat ik eigenlijk uitgedaagd werd door Johan en 
Theo. Twee sporters die van fietsen en lopen hun 
specialiteit hebben gemaakt (ik verdenk Theo er 
nog steeds van dat hij z’n valpartij in scene heeft 
gezet om niet mee te hoeven doen) Als zij me 
vroegen om mee te doen dan werd er wel wat 
van me verwacht en moest ik alles geven. 

Met zwemmen was ik ooit begonnen in een 
revalidatieperiode maar had het nooit echt 
serieus aangepakt. Totdat Jan van de Linde 
me zo’n 20 jaar geleden vroeg om bij “de 
Zwinstreek” te komen zwemmen. Daar, bij de 
eerste kennismaking met de club, moest ik 
me aan het einde van iedere baan even aan 
de kant vastgrijpen om niet te verdrinken. Al 
ras veranderde 1x trainen in de week in 2x in 
de week en de laatste jaren 3x in de week. 25 
meter was al snel 100 meter geworden en 100 
meter werd 1.000 meter. Altijd kalm aan en geen 
wedstrijdstress, want daar deed ik toch niet aan 
mee.

Vanaf afgelopen april was dat anders: Serieus 
trainen om het duurvermogen op te voeren. 
Ooit, in een ver verleden wel eens 15.30 op de 
kilometer geklokt. Maar kon ik dat nog? Twee 
kilometer is, zoals iedere zwemmer weet, 
niet 2 x 1 km. Een marathon is tenslotte ook niet 
2 x 21 km.
De spanning begon kortom een beetje op te 
lopen.
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Dan de vrijdagavond voor de wedstrijd. De 
startnummers ophalen en alle attributen 
verzamelen naast de nodige informatie, een 
boekwerk van 26 pagina’s van do’s en don’ts.
De zenuwen voor m’n “eerste wedstrijd ooit” 
lieten van zich spreken. Ik wist niets van 
sensoren, wisselzones of rollingstarts(?). Alles 
had ik al bedacht in de uren voor de start: op tijd 
opstaan (ik ben een slow starter) - niet te veel 
eten - niet te vroeg omkleden - niet inzwemmen 
- wel rekken, strekken en draaien - wel drinken 
vooraf - diep ademhalen. 
Kortom gewoon z-e-n-u-w-a-c-h-t-i-g. Slechts één 
doel voor ogen: haal ik de opgegeven tijd van 35 
minuten binnen mijn groep?

Eenmaal in het water geen tijd meer om na te 
denken en dus ook niet meer de rust kunnen 
bewaren om in het juiste tempo te komen en 
ademhaling, hartslag en zwemslagen met elkaar 
in balans te brengen. Wel de wil om alles te 
geven.

Of het nou m’n mooiste 2 kilometers ooit 
waren betwijfel ik ten zeerste, maar zeker wel 
m’n snelste en in ieder geval de leukste van de 
afgelopen 20 jaar. Omgerekend ongeveer 1.600 
uur training.
Na 31’11’’ kon ik al waggelend over de streep m’n 
sensor overgeven aan Johan, die krom over z’n 
stuur gebogen tegen de wind zichzelf een weg 
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Fietsen: Johan de Feijter

Medio april werd het bekend dat de ¼ 
zwintriathlon een half broertje kreeg. Mijn 
droom is altijd nog eens aan een halve tri deel 
te nemen. Alleen de datum was 3 dagen na de 
¼ zwintriathlon. Deze wedstrijd is altijd mijn 
hoofddoel van mij tri seizoen, en dan na 3 
dagen weer vol aan de bak te moeten, is niet 
ideaal. 

Gelukkig kan je deze editie ook met een trio 
mee doen. Gezien de zwemprestaties van Leo 
Mostert binnen de sportclub Zwinstreek was dat 
een abc’tje. Daarbij is hardloper Theo Rabout 
ook altijd een zekerheid, dus een trio was snel 
gevormd. Alleen Theo kwam 2 maanden voor 
de tri te val met zijn fiets. Hoop was bij Leo en 
mij dat hij snel zou herstellen en aan de start 
kon staan. Helaas had Theo teveel last van 
zijn blessure en moesten wij op zoek naar een 
nieuwe loper, deze hadden we snel gevonden in 
Jeroen de Vries. Jeroen was in training voor de 
kustmarathon en deze wedstrijd paste perfect in 
zijn voorbereiding.

Leo was gestart met het zwemmen en ik kon mijn 
voorbereiden op het fietsonderdeel. Banaantje 
eten en nog wat drinken. Schoenen nog eens 
extra vastmaken. De eerste zwemmers kwamen 
al uit het water en bij de eerste 50 zat ook Leo. 
Tijdregistratiechip aannemen van Leo en mijn 
onderdeel kon beginnen.

Vanuit de wisselzone 200 meter lopen tot het 
opstappunt en via jaagpad naar het viaduct 
richting Draaibrug. Gelijk bij de eerste kilometers 
zat ik al in mijn cadans en kon met een redelijke 
wind in de rug door het prachtige Zeeuws 
Vlaamse landschap richting Ter Hofstede rijden 
en gelijk doorsteken naar Retranchement. Op 
Belgisch grondgebied zat de wind op de kop en 
was het vol vermogen richting Westkapelle terug 
naar Sint Anna Ter Muiden. Net voorlangs dit 
dorp nog eens hetzelfde rondje. 

De wind begon toch wat aan te wakkeren en van 
Rentranchement begon ik toch te merken dat de 
¼ van woensdag nog in mijn benen zat. Cadans 
van 92 houden, stil zitten en souplesse houden 
zei ik tegen mijzelf. Richting Hoeke en wederom 
een stuk over het Jaagpad richting Knokke naar 
de wisselzone waar Jeroen al ongeduldig stond te 
wachten om aan zijn halve marathon te beginnen. 
Tijdregistratie aan Jeroen geven en mijn deel van 
de tri zat erop. Samen met Leo hebben wij Jeroen 
op de boulevard aan staan moedigen en zelfs 
Theo was van de partij om Jeroen over de streep 
te juichen. 

Zeer tevreden met onze prestatie. 9e trio tijd.
Bijzondere ervaring om met een trio mee te doen 
aan zo’n super georganiseerd evenement in onze 
eigen streek.
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Lopen: Jeroen de Vries

Het moment drie weken voor de start. 
“Hé Jeroen, heb jij geen zin om een half 
marathonnetje te lopen?” vroeg mijn goede 
vriend Leo. Volgens mij heeft hij daadwerkelijk 
de verkleining van het woord marathon 
gebruikt. “Theo is gevallen en nu zoeken we een 
vervanger voor het looponderdeel.” 

Nu zat ik zelf op schema met mijn training voor 
de kustmarathon en een halve marathon als 
wedstrijd kwam eigenlijk wel goed uit. Zo kon ik 
gelijk even testen hoe ik er voor stond. Dus mijn 
antwoord was een volmondig ja.
Nu werd ik echter wel de vervanger van Theo en 
de lopers die mij kennen weten dat ik nu niet echt 
een loper ben van het kaliber Theo. Theo is na 
zijn finish alweer gewassen, geschoren en op weg 
naar zijn volgende Regiobank klant als ik eindelijk 
eens over de finish kom. Maar goed, dacht ik, 
de mannen zijn allang blij dat ze een vervanger 
hebben, dus ik loop die halve nu maar gewoon op 
mijn eigen tempo uit.

Met die geruststellende gedachten kon ik de 
wedstrijddag enigszins ontspannen beginnen. 
Toch liep de spanning gedurende de dag weer 
op. Leo zwom een super goede tijd en Johan 
fietste met hetzelfde gemak als de kwart triatlon 
een paar dagen ervoor de dubbele afstand. Ik 
wilde dus toch maar proberen om de lijn van 
deze twee toppers door te trekken. En dat lukte! 
In het begin had ik gelijk al een fijn ritme dat ik 
helemaal tot het eind kon volhouden. Helemaal 
toen ik de laatste 5 km steun kreeg van Theo zelf, 
die toch naar Knokke was gekomen om ons aan 
te moedigen. Uiteindelijk mijn PR op de halve met 
zo’n 9 minuten kunnen verbeteren. Echt leuk om 
zoiets met z’n drieën neer te zetten.

  
Enkele loopjes en baanwedstrijden in het 4de kwartaal van 2018:

 Datum  Wedstrijd    Plaats   Vereniging
 27-10-2018 Piet Spruit Memorial   Sluiskil   Piet Spruit Lopers
 03-11-2018 32e Moerschanscross ( ZK )  Hulst   RKHAV
 04-11-2018 8e Trail By The Sea   Renesse  Sportpromotion Zld
 10-11-2018 51e Mosselloop   Westenschouwen Delta Sport
 11-11-2018 1e VAC engineering Natuurloop Cadzand-Bad  A.V. de Wielingen
 24-11-2018 Elderschanscross   Aardenburg  A.V. de Wielingen
 01-12-2018 Inkelcross    Kruiningen  AV’56
 08-12-2018 Halve Marathon   Terneuzen  Scheldesport
 09-12-2018 Jules Unlimited   Breskens  A.V. de Wielingen
 29-12-2018 Eindejaarscross   Axel   Scheldesport
 31-12-2018 2e VAC engineering Natuuloop Bos van Erasmus A.V. de Wielingen
   Sylvestercross
 12-01-2019 Deltacross    Westenschouwen Delta Sport
 26-01-2019 Scheldesportcross   Westdorpe  Scheldesport
 03-02-2019 28e Mammoet Midwinter HM  Cadzand-Bad  A.V. de Wielingen
   Cadzand-Bad
 09-02-2019 Grevelingencross   Bruinisse  Flakkee
 24-03-2019 3e VAC engineering Natuurloop Cadzand-Bad  A.V. de Wielingen
 02-03-2019 Kustcross    Vlissingen  Dynamica
 10-03-2019 4e VAC engineering Natuurloop Cadzand-Bad  A.V. de Wielingen
 
Hebben jullie aanvullingen voor het 1ste kwartaal 2019, geef deze dan door aan de redactie zodat ze de 
volgende keer geplaatst kunnen worden.
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Voor: 
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• loonadministratie
• fiscale belastingaangiften
•  begeleiding startende ondernemers

www.vanpouckefiscaal.nl

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
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9 tips voor joggen met je hond
Door: Eva Verschoore

Regelmatig hardlopen houdt je fit. Dat geldt 
natuurlijk voor mens en ook voor de hond is 
de beweging gezond. De viervoeter moet wel 
volgroeid zijn en zelfs dan kun je er niet meteen 
op los sprinten maar zouden jullie eerst samen 
moeten wennen aan deze manier van sporten. 
Hierbij een paar tips!

1. Controle bij de dierenarts voordat jullie gaan 
starten aan een fitnessprogramma is aan te 
raden. Een hond die bijvoorbeeld hartproblemen 
of overgewicht heeft zal eerst behandeld moeten 
worden. Als de dierenarts akkoord geeft kun je 
met je viervoeter langzaam gaan beginnen.

2. Voordat je met het hardlopen, begint geef je je 
hond voldoende gelegenheid om te snuffelen en 
zijn behoefte te doen. Dit is voor hem (en voor 
jezelf) een warming-up en hij zal rustiger voor, 
naast of achter je lopen. Trek hier vijf tot tien 
minuten voor uit.

3. Gebruik voor het joggen een bepaalde riem 
of tuig zodat de hond op een gegeven moment 
weet wanneer hij wordt uitgelaten of mee gaat 
hardlopen. Dit wordt voor hem na verloop van 
tijd het signaal dat jullie samen gaan trainen. 
Verbind het tuigje aan een geschikte band om je 
middel en een circa twee meter lange lijn. Volledig 
los kan eventueel, maar enkel als de hond zich 
door niets laat afleiden en goed luistert.

4. Voor een langere ronde mag de hond minstens 
twee uur van tevoren niets gegeten hebben. Ook 
na de training wacht je een half uur voordat je 
hem een maaltijd geeft. Drinken mag wel zoveel 
hij wil.

5. Het looptempo wordt door de hond 
aangegeven. Een gelijkmatige draf is voor hem de 
meest gezonde en gemakkelijke beweging. Daar 
kun je je het beste op aanpassen.

6. Hoe meer kilometers je wilt rennen des te 
vaker je een pauze moet inlassen. Terwijl je je 
rekoefeningen doet kan je hond doen waar hij zin 
in heeft! (snuffelen, plassen etc.)
7. Op warme dagen kun je het beste in de koele 
ochtend gaan hardlopen, of als het ‘s avonds wat 
afgekoeld is. Neem een drinkflesje mee voor de 
hond. Begint hij te hijgen, las dan een pauze in of 
beëindig de training.
8. De hond heeft geen veerkrachtige schoenen. 
Het lopen op een harde ondergrond belast zijn 
gewrichten. Loop daarom bij voorkeur op een 
zachte ondergrond, bijvoorbeeld in het bos of 
door velden.
9. Jullie zijn waarschijnlijk niet alleen onderweg. 
Als je onderweg fietsers of andere joggers, 
wandelaars of baasjes tegenkomt wijk dan zo 
mogelijk uit. Als je dit consequent doet zal uw 
hond rustig reageren op dergelijke bewegingen.

Veel plezier met samen hardlopen!
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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  

: wlmailhtml:remco@ultility.nl 
: http://www.ultility.nl
: http://twitter.com/RemcoUltee/
: http://nl.linkedin.com/in/ultility/
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Return to Start
Peter de Munck

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 Peter de Munck geboren op 23 maart 1954 in Goes. Ik ben de middelste van 3 
kinderen. In 1972 zijn we met ons gezin in Oostburg gaan wonen. Mijn vader ging hier toen werken 
bij de Gemeente. Eerst als ambtenaar voor Burgerbescherming (BB) en later als sportambtenaar.

2. Wat was u eerste ervaring met atletiek en hoe ervoer u  deze?
Mijn ouders leven bestond uit ATLETIEK met hoofdletters. Mijn vader Adrie heeft AV’56 in Goes 
opgericht. Mijn moeder Janny was bij deze club ook nauw betrokken in allerlei functies. Dus het 
kon niet anders zijn, dan dat ik ook aan atletiek zou gaan doen. Op 8 jarige leeftijd behaalde ik mijn 
eerste overwinning in een pupillenwedstrijd in Terneuzen. Ik won de meerkamp.

3. In 1984 heeft u met andere mensen de vereniging opgericht. Waarom? En wat was uw 
grootste drijfveer om dit te doen?
Nou, simpel er was hier geen club. Een blinde vlek op de kaart van Zeeland. Jaap kwam met het 
idee. De eerste personen die hier over hebben gesproken waren mijn moeder Janny, Chris Francke, 
Jaap en ik. Zoals Jaap al in de vorige editie vertelde kenden wij Chris van uit het Goese. 

4.Welke functie(s) heeft u of had u  bij de vereniging ? Hoe lang hebt u dit gedaan?
Naast trainer, wedstrijdsecretaris, organisator trainingsweekend, clubblad met mijn vrouw Carla, 
voorzitter van 1988 tot en met de bestuurscrisis in 1991. Tot ongeveer 2000 ben ik betrokken 
geweest bij de vereniging. Goede herinneringen aan de begintijd. Met Jaap samen naar de campings 
aan de kust om reclame te maken voor de zomerlopen. Een auto met geluidsinstallatie op dak. Jaap 
als speaker en ik als chauffeur. Hilarische taferelen in de auto wanneer we voor de zoveelste keer 
het cassetebandje met muziek moesten omdraaien. 

5.In 1984 hadden jullie als oprichters ook vast een beeld over de toekomst van de vereniging?
Op lange termijn een atletiekbaan verwezenlijken, en op korte termijn zorgen voor een stabiel kader 
zodat we het ledenaantal hopelijk kunnen uitbouwen. En dat is gelukt.

6. Hoe vind u dat “AV de Wielingen” momenteel op de atletiekkaart staat. Of heeft u daar 
geen beeld bij?
Niet echt een duidelijk beeld. Door mijn kinderen en kleinkinderen kom ik bij AV Scheldesport 
in Terneuzen. Tijdens de wedstrijden valt me het aantal geringe deelnemers op van “AV de 
Wielingen”.
Baanatletiek in Zeeland zit volgens mij in een slop.
Een organisatie als “de halve van Cadzand” springt er dan weer zeer positief uit. Dat evenement is 
enorm gegroeid.
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7. Bent u zelf actief sporter geweest ?  
Zelf ben ik atleet geweest. Lid bij AV’56 en later ook van AV de Wielingen. Je leert 
verschillende mensen kennen. Ik zelf heb er doorzettingsvermogen van gekregen. Het vormde 
mij tot een optimist. Doordat ik getalenteerd was, en dus kon meedoen om te winnen, heb 
ik geleerd mensen te lezen. Je kunt aan hun lichaamshouding zien waar ze op dat moment 
staan. Je inschattingsvermogen ten opzichte van een ander ontwikkel je hierdoor. Als B-junior 
behoorde ik tot de beste atleten van Nederland in hink-stap-sprong en speer. Hierdoor kreeg 
ik de mogelijkheid om op “Papendal” te trainen. Ik heb hierdoor dus ook veel mensen mogen 
ontmoeten.

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 mens wordt steeds ouder. Dus bewegen om mobiel te blijven hoort daar bij. Een 
sportvereniging heeft daar een bindende factor. De maatschappij aan zich wordt helaas wel steeds 
meer onpersoonlijker.

9. Had u verwacht dat de vereniging na 35 jaar nog  zou bestaan? En hoe vindt u dit?
Ja, prachtig. Door de aanleg van de atletiekbaan is het ledenaantal gegroeid. Daardoor is de 
vereniging levensvatbaar gebleven.

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?
De baanatletiek moet veranderen. De wedstrijden die vroeger 4 à 5 uur duurden is niet 
meer van nu.
De maatschappij is veel vluchtiger dan 35 jaar geleden. Dus korte compacte baanwedstrijden 
van maximaal 2 uur zonder pauzes is mijn advies. Ook het samenwerken van de drie Zeeuws-
Vlaamse atletiekverenigingen stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk organiseren van 
het clubkampioenschap. 

Dank u voor uw tijd en medewerking
Ronny Versluijs ( lid van 7 mei 1984 met meerdere onderbrekingen)
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