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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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Howdie Folks!... Veranderingen.
In ons clubblad beginnen we altijd met een 
voorwoord. Maar waarom er dan een standaard 
verhaaltje volgt over wat er in staat heb ik nooit 
begrepen? 

Nu eens een voorwoord over veranderingen.

Veranderingen vinden door heel ons leven plaats. We 
zijn afhankelijk van tijd . En zoals de cliché luidt: Tijd 
veranderd alles.

Die veranderingen ondergaat ook ongewild ons 
geliefde sport atletiek. Veranderingen in de vorm van 
ontwikkelingen en andere inzichten.  
Marjan Mistiaen  ervaart daar in tegen  dit fenomeen 
niet. Ze doet “gewoon aan hardlopen” zoals u in deze 
editie kunt lezen.

Waar we vroeger alleen de cross kenden als off-road  
evenement, zijn er door veranderingen in de atletiek 
andere vormen ontstaan. 
Peter Slitz heeft zijn ervaringen van het WK OCR in 
London in deze editie met ons gedeeld.

AV de Wielingen heeft vanaf de oprichting in 1984 veel 
veranderingen doorstaan.
In deze editie twee mensen aan het woord die toen 
in 1984 van de veranderingen nog niks afwisten.  
Namelijk Chris francke en Jan van de Linde.
En we zijn daar in het jaar gekomen waar er ook iets 
veranderd. We starten na deze maand weer met een 
nieuwe kalender.

Wat de veranderingen u komend jaar ook zullen 
brengen ik wens u en uw naasten ,
EEN GELUKKIG EN SPORTIEF 2019 TOE!

The Times they are a changing,
Ronny.

Fanny Blankers koen 1948

Ellen van Lange 1992

Daphne Schippers 2016 

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

Redactie Clubblad:
Els van Houte, Ronny Versluijs, Caroline van Tiggelen,
Mariël Goeman. 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.
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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
Leon Herwegh
Ruyan Geerts
Bente Beaufort
Peter van Erp
Mariël Goeman-
Harkema
Marit Stellemans

Jacky van Cuijck
Timo Bron
Thijs Kerste
Leonie Overmeire
Giselle Legrand
Jop van de Walle
Marco Wisse
Carlos Lopez Dominquez
Patricia van Damme
Tryntsje Pieters-de Vries
David Pieters

Pien Schilders
Ronald van de Veire
Siba Rajab
Dylan Notenboom
Esther Tas

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 
 
Loopgroep 1  Sjaak Luteijn met assistentie van
 Rudie 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 Hogervorst Peurssenstraat 16, 4527BL Aardenburg
 06 51247629
 r.hogervorst@zeelandnet.nl

Geeske Hamelink Parklaan 9, 4511XD 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
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 Berichten uit het bestuur

Beste Wielingers,
December is traditioneel de tijd van terug-
kijken. Dus laat ik die traditie maar in stand 
houden in mijn verhaal “vanuit het bestuur”. 
We hebben kunnen stemmen voor de top 
2000 van dit jaar, er zijn mensen die zich 
bezig houden met het aantal betalingstrans-
acties in deze weken en daarbij breken we 
elk jaar records. Alsof het om een sport 
gaat…….

We kunnen terugkijken op een mooi 2018 op 
sportief gebied.
Een paar hoogtepunten op een rijtje (ik doe 
het maar chronologisch, het is geen verkiezing 
of ranglijst).
Een jaarlijks hoogtepunt blijft natuurlijk 
de Halve Marathon. Al jaren een Zeeuws 
Kampioenschap en net als het aantal betalin-
gen in december, stijgt het aantal deelnemers 
gestaag. Dit jaar werkte het weer nog eens 
uitdrukkelijk mee.

Na een gezellige wedstrijd voor de jongste 
atleten op onze baan, organiseerden we in 
juni voor het eerst in onze geschiedenis een 
Zeeuws Kampioenschap op de baan. En dat is 
toch net iets anders dan een gewone 
baanwedstrijd. Voor een buitenstaander gaat 
het wellicht om een gewone wedstrijd, maar er 
zijn echt wel wat zaken anders. Meer dan 100 
atleten gingen de strijd aan om de Zeeuwse 
titels.

Tijdens de zomervakantie waren er de zomer-
lopen. En zomers was het! Soms kwam zelfs 
de vraag op of het wel verantwoord was om 
te lopen. In ons kikkerlandje zijn we niet zo 
van regels en vinden we het allemaal al snel 
“betutteling”. Maar als bestuurder voel je bij 
dit soort besluiten toch echt wel een verant-
woordelijkheid. Want op het moment dat je 
besluit om een evenement door te laten gaan 
en er zou iets gebeuren, is de bestuurder toch 
degene naar wie men kijkt. “Wie laat er dan 
ook bij deze temperaturen mensen 10 kilome-
ter hardlopen?”

Eenzelfde discussie heb je bijvoorbeeld ook 
rond de AVG, de wet op de privacy. Het gaat 
allemaal goed zo lang het niet fout gaat. Ik 
voel me bij het schrijven van die laatste zin 
bijna de opvolger van Johan Cruyff.

Na de zomervakantie hadden we nog de 
clubkampioenschappen en is er een start 
gemaakt met de natuurlopen.

Natuurlijk mogen we het clubkamp voor de 
jeugd niet vergeten. Er was weer een 
superweekend voor hen in elkaar gezet door 
trainers en begeleiders. 

In november hadden we de Eldersschanscross 
met dit jaar een sterke bezetting en 
deelnemersaantallen die ook weer stijgend 
waren. De laatste traditie staat ons nog te 
wachten; de Sylvesterloop op de laatste dag 
van het jaar. 

Al die activiteiten en de activiteiten die ik niet 
noemde maar er wel waren, kunnen geen 
doorgang vinden zonder vrijwilligers. Mensen 
die uren in de kou staan om het verkeer te 
regelen, juryleden, trainers, coördinatoren, 
wedstrijdleiders en scheidsrechters, 
computermensen die de inschrijvingen en 
uitslagen verwerken, een webmaster, mensen 
die de baan extra schoonmaken voor een 
wedstrijd of een dweil door het clubgebouw 
halen. Jagers op sponsorgelden, schrijvers van 
teksten in het clubblad, verwerkers van die 
teksten, vergaderdieren die ons vertegenwoor-
digen op diverse plekken en in verschillende 
vergaderingen enz. enz. Ik vergeet er vast een 
paar.

Zonder deze mensen geen vereniging. Ik wil 
ze, namens het gehele bestuur, heel hartelijk 
danken voor hun inzet, de uren die ze in onze 
mooie club wilden steken, de energie die het 
soms kostte om iets voor elkaar te krijgen. Het 
zijn soms topsporters op een ander vlak! Heel 
erg bedankt.
We hopen in 2019 weer op jullie te kunnen 
rekenen! En we hopen dat er nog een paar 
mensen zijn die hun steentje vanaf 2019 ook 
bij kunnen en willen dragen aan onze vereni-
ging. Vele handen maken licht werk.
Ik wens iedereen een sportief, gelukkig en 
vooral gezond 2019 namens het volledige 
bestuur.

Marc.

door: Marc van Vlierberghe

10
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Gewoon over hardlopen.
Door: Marjan Mistiaen

George: of ik een stukje wilde schrijven voor het 
clubblad. Ik moet zeggen: hij is een volhouder, 
want hij heeft het een paar weken achter elkaar 
aan me gevraagd. “Maar waar moet het over 
gaan dan?” “Gewoon over hardlopen.” Gewoon. 
Over. Hardlopen...

Hardlopen, het liefste wat ik doe. Schoenen 
aan en dan heerlijk zwerven door de Zeeuws-
Vlaamse polders of over het strand en duinen. 
De zilte lucht inademen en je verbazen over de 
schoonheid van de seizoenen die de polders en 
de kust elk op hun eigen manier inkleuren. De 
lente waarin alles in bloei komt is net zo mooi als 
de herfst waarin de omgeploegde klei naar je ligt 
te glimmen (en soms is die klei ook in de vorm van 
slik achter je oren te vinden wanneer je net op het 
verkeerde moment besluit de polder in te duiken.) 
Prachtige wolkenluchten worden afgewisseld met 
nu een strak blauwe of een sombere grijze lucht. 
De zee is nu en dan woest door de wind en dan 
weer zo glad als een spiegel.

Maar zo graag als ik nu loop zo’n hartgrondige 
hekel had ik er vroeger aan. Had mij 15 jaar 
geleden verteld dat ik hardlopen leuk zou vinden, 
had ik je uitgelachen en om een krat Bavaria 
gewed dat dit nooit zou gebeuren (ik studeerde 
in Brabant en Jupiler was nog een vrij onbekend 
merk, even ter verdediging). Had mij 10 jaar 
geleden verteld dat er een dag aan zou breken dat 
ik ging trainen voor mijn vijfde halve marathon (2 
x Cadzand en 2 x Sluis), had ik je ongeloofwaardig 
aangekeken en had je een glas wijn aangeboden. 
En toch is het zo...

Als kind bewoog ik graag (maar dat doet elk kind 
volgens mij.) Verschillende sporten werden er 
uitgeprobeerd. Mijn turncarrière moest ik op 7 
jarige leeftijd afbreken na een ongelukkige val van 
de evenwichtsbalk waarbij ik mijn elleboog brak. 
Tennissen bij de Boskreek werd het volgende, 
maar na een paar jaar bleek dit toch ook echt niks 
voor mij (klein van stuk, met een lui oog en totaal 
geen sprintcapaciteit, daar sta je dan). Hierna 
heb ik jaren gezwommen bij de reddingsbrigade. 
Hardlopen als sport is nooit bij me opgekomen...

En toch kon ik het wel. Ik vergeet het verbaasde 
gezicht van een mede-brugklasser na de 
coopertest (bekend en gevreesd) nooit meer. 
Hij was er zó zeker van dat hij mij er wel uit zou 
lopen, want hij zat op voetbal én was veel groter 
en sterker dan ik. 

Maar ja, ik fietste elke dag van Bresjes naar 
Oostburg en terug, dus conditie had ik. En daar 
waar ik het op de sprint af moest leggen, liep ik 
hem er op een langere afstand dus uit. Het feit 
dat hij er door een klein, tenger meisje uit was 
gelopen deed pijn. En nog kwam het niet bij me 
op om te gaan hardlopen.

Toen braken de puberjaren aan, ik bleef 
zwemmen en fietsen tot mijn zestiende en daarna 
ging het gruwelijk mis. Ik stopte met sporten en 
kreeg een brommer. Nu was de brommer van een 
dusdanige kwaliteit dat ik toch regelmatig bleef 
fietsen. Ik liep wel veel, in het restaurant en later 
strandpaviljoen waar ik werkte. Van hardlopen 
gruwelde ik, ik heb ooit aan de gymdocent 
gevraagd “Waarom hardlopen? Als je nu gewoon 
op tijd vertrekt!”.
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Tijdens mijn studententijd zijn de enige keren 
dat ik hardliep sprintjes naar de boot/bus/trein 
geweest. Maar mijn huisgenootje sloot zich wel 
aan bij een loopgroep en stiekem was ik wel 
een beetje jaloers, de manier waarop ze uit haar 
ogen keek als ze terug kwam van een rondje. 
Maar toen ze vertelde hoe ver ze liep, kreeg ik 
koudwatervrees, dat zou ik nooit halen.

Na mijn studie keerde ik terug naar het mooie 
Zeeuws-Vlaanderen en ik ging ik in Bresjes 
spinnen. Later ook body Balance en nog een 
blauwe maandag body attack en Zumba (vooral 
die laatste twee zorgden voor hilariteit bij mijn 
vriendinnen vanwege het totale gebrek aan 
richtingsgevoel mijnerzijds). 

En toen was daar de onvolprezen Evy! Met haar 
“start to run”. Ik was inmiddels gaan samenwonen 
en baalde van mijn gewicht en vond in mijn eentje 
wandelen ook zo wat, dus werd het hardlopen. 
Alle dingen die ik verkeerd kon doen, heb ik 
gedaan. De eerste paar lessen op mijn gewone 
gympen, want waarom zou je hardloopschoenen 
kopen als je niet zeker weet of je het blijft doen? 
Ik heb boodschappen gedaan met een karretje, 
niet omdat ik zo veel nodig had, maar ik had 
houvast nodig vanwege de gillende spierpijn. 
Gaan hardlopen na een “koekjesontbijt”, man wat 
een maagzuur! 

Na de aanschaf van hardloopschoenen en het 
besef dat je anders moet eten, kon ik tot aan 
de vuurtoren en terug lopen! En Evy was fier 
op mij. Ik begon te snappen wat er zo fijn was 
aan hardlopen. Het gevoel in je longen als je 
naar zuurstof hapt, het kunnen genieten van 
de omgeving, je hoofd “leeg” maken en weer 
helder thuis komen. Het waren geen toptijden, 
maar ik liep “gewoon” hard. Het enige nadeel: de 
zogenaamde “plofkop”. Een hoofd zo rood als een 
tomaat, wat maar langzaam wegtrekt.

We verhuisden naar Zuidzande, ik liep niet meer 
hard, want 4 maanden na onze verhuizing werd 
mijn oudste dochter geboren. Samen met haar 
heb ik uren door de polders gezworven, zij in haar 
kinderwagen en ik er wandelend achter. Een goed 
anderhalf jaar later werd haar zusje geboren. 
En daar waar ik alle tijd had om met de oudste 
te wandelen, lukte dat met twee kinderen niet, 
maar ik wilde wél de polders in. Langzaamaan 
heb ik mijn hardloopschoenen weer opgediept, 
Evy vanonder het stof gehaald en de rondes die ik 
met de oudste wandelde ben ik gaan hardlopen, 
al dan niet samen met mijn zus. Steeds een stukje 
verder, steeds een afslag verder totdat ik 10-12 
kilometer kon. Een inschrijving voor de Dam tot 
damloop was een mooie stok achter de deur. 

Het koste me weer een jaar om me uiteindelijk 
te melden bij “de Wielingen”. Was hardlopen 
dan toch “mijn” sport? En dat was zo. Ik vond 
aansluiting bij de loopgroep op dinsdagavond. 
Meteen het eerste jaar kreeg ik een schema voor 
dn ‘alven onder mijn neus, maar ik durfde niet. 16 
Kilometer (Dam tot damloop), dat was het hoogst 
haalbare, toch? Na thee te hebben geschonken 
bij dn ‘alven, begon het te kriebelen. En nu? Nu 
heb ik in totaal 5 x de Dam tot damloop gelopen 
(voor stichting Make a Wish), 4 x de ladiesrun in 
Zoutelande, 1 x de Zevenheuvelen, 2 x dn ‘alven 
van Cadzand en 2 x de Zwinstedenloop. 

Mocht ik ooit mijn gymdocent van toen 
tegenkomen zal ik hem zeggen dat ik nu “gewoon 
hardloop.” Niet bijzonder hard of goed, maar 
“gewoon”. 
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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. 

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de vereniging. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering legt de penningmeester verantwoording af voor het financiële beleid door indie-
ning van de balans en winst- en verliesrekening en stelt tevens de begroting voor het komende jaar op. De 
huidige penningmeester is bereid om de boekhouding en de ledenadministratie te blijven verzorgen. De taak 
van de nieuwe penningmeester is daardoor beperkt tot het bijwonen van bestuursvergaderingen, het nemen 
van financiële beslissingen (met de overige bestuursleden), het verrichten van betalingen en het verzorgen van 
het geldverkeer bij onze wedstrijden.

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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Gratis 
zorgadvies 
bij Univé 
Terneuzen

Ga naar univezn.nl/zorg 
en plan een afspraak voor advies 
over uw zorgverzekering

Univé Terneuzen
Leeuwenlaan 38, 4532 AG Terneuzen

Al een 
zorgverzekering

voor 

€105,85
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Moerschanscross 2018
Door: Sophie Mornhout

Op zaterdag 3 november heb ik mijn eerste cross gelopen in Hulst.
Juf Wendy had aan ons gevraagd of we daar aan mee zouden willen doen.

Ik was direct enthousiast, mijn mama heeft mij toen ingeschreven.
Samen met mama ben ik naar Hulst gegaan, het was gelukkig heel mooi weer.
Ik vond het wel een beetje spannend, er waren heel veel andere kinderen.
Gelukkig was Nova er ook om te lopen en heeft ze me aangemoedigd samen met 
Luca.

Alle kindjes van mijn leeftijdsgroep moesten op een rij gaan staan voor de 
start, toen het startschot klonk gingen we lopen.
We moesten lopen langs het water en heuveltje op en af door het bos.
Toen ik de finish zag heb ik nog gesprint en toen kreeg ik een zakje pepernoten.
Ik vond het super leuk om mee te doen en ga zeker nog eens een cross lopen.
Groetjes van Sophie Mornout
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WK OCR in Londen
Door: Peter Slits

Even ter introductie, OCR is de naam van 
obstacle course racing, of in het Nederlands: 
hindernis wedstrijden met natuurlijke en 
kunstmatige gebouwde obstakels met als doel: 
voor de fun doet iedereen wat in zijn/haar 
mogelijkheden ligt om het parcours af te leggen, 
als je iets niet durft sla je het gewoon over. 

In mijn geval, als wedstrijd loper, krijg je een 
bandje om je pols met een tijdchip en start je 
in het wedstrijd vak met als doel je bandje te 
behouden, alle hindernissen te volbrengen en 
hopen op een goed klassement (voor mij in age-
group 50+, en voor België bij veteranen 45+).

Voor mij is het ongeveer 8 jaar geleden begonnen 
bij de strongmanrun in Hellendoorn, je had toen 
nog maar 2 wedstrijden per jaar ( mudmasters), 
nu elk weekend wel een paar! Daar was gewoon 
een massa start, geen marshalls bij hindernissen 
en opstoppingen. Maar wat genoot ik, ondanks 
dat ik bij de eerste monkeybar in het water viel. 
Huh, dacht ik, dat kon ik vroeger toch? Van toen 
af aan ben ik serieus gaan trainen op upper-
body en dat is op mijn leeftijd geen gemakkelijke 
opgave, je hebt namelijk ook te maken met 
spierafbraak! Dus moest ik 2x zo hard aan de bak 
als iemand van 20. Het ging elk jaar beter tot het 
moment dat er meer specifieke touwhindernissen 
in de wedstrijd kwamen. 
Ik heb ruim 1,5 jaar getraind bij survivalrun 
meetjesland in Adegem, uiteindelijk kwam ik 
daar ook niet meer vooruit en ben ik weer terug 
bij de Wielingen voor de looptraining en heb ik 
thuis een heel parcours gebouwd met essentiële 
hindernissen die je in een wedstrijd tegenkomt.

Ik trainde vanaf dit voorjaar 7 x per week om 
een goed EK en WK te lopen, het EK dit jaar in 
Denemarken ging super met een 4de plaats. 
20 oktober was het WK OCR in Londen met 
aan de start ongeveer 2.400 atleten uit 66 
verschillende landen op een glooiend parcours 
(300 hoogtemeters) 16 km lang en bijna 100 
obstakels Het enige wat jammer was, was dat 
we met 2 age-groupen tegelijk moesten starten 
(45-49 en 50+) en je daardoor geen zicht had op 
het wedstrijd verloop, welke plaats lig je etc. Ik 
zat super in de wedstrijd, vooral het lopen ging 
goed, op het eind met 2 hindernissen wat moeite 
gehad (te vlug willen, onwetendheid) je mag ook 
zeker niet de hindernissen uitproberen van te 
voren. Uiteindelijk als 7de gefinisht van de 120 uit 
de 50+, waarvan er maar 30 met bandje over de 
finish zijn gekomen.

het was een prachtige ervaring in Londen, op 
naar het EK van volgend jaar in Gdanks, Polen en 
aangezien ik bij de eerste 10 van het WK zit ben ik 
ook meteen geplaatst voor het WK 2019.
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Welkom in de wereld van Ahimsa! 
* Yoga bij De Korre in Breskens: dinsdag: 9.00 - 10.00 uur 
                                                 woensdag: 19.00 - 20.30 uur 
* StrandYoga bij breskens Aan Zee (BAZ) elke woensdag van 10.00 - 11.00 uur 
* Massage: aan huis en op locatie. 
* Barefootrunning: Elke zondag op het strand in Breskens 10.00 - 11.00 uur 
* Coaching: Prive lessen yoga, ademhaling, barefootrunning. 
* Mind-Walk®: hou de website in de gaten voor data! 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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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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Verjaardagen

Daniël de Bruijne  4
Bart van Hanegem  8
Daniël van Herwijnen  9
Alison Kasule  11
Sophie Mornout  13
Marlies van de Voorde-Ingels  15
Toon Vanagt  17
Erik Cappon  18
Marco van der Meulen  22
Rianne Picavet-Cappon  23
Alexandra Dijk  31

Gijsbert Fieret 3
Lucas Zandstra 3
Dimmy Ivens 7
Nova de le Lijs 9
Niek Rijnberg 11
Koen Hamelink 15
Sietse Helfferich 15
Marian Lucieer-Eversen 26
Loes Vermue 26
Emmelie de Zwart 28
Thies van de Rotten 29

Rudie Hogervorst 1
Bente Beaufort 5
Louise le Coq 6
Marc van Hijfte 7
Anke van der Hooft 8
Wim Huigh 9
Edwin Huigh 10
Nathalie Steijaert 13
Jaap Luteijn 16
Neeltje Kraker-de Voogt 18

Simon de Feyter 19
Christian Vercruysse 19
Iris van de Kerkhove 23
Leny Luteijn-Baltus 25
Esther Fieret 29
Mariël Goeman-Harkema 30
Anoush van Eetveldt 31

Jarig in januari Jarig in februari

Jarig in maart

Happy 
birthday

24
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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
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Enkele loopjes en baanwedstrijden in het 1ste kwartaal van 2019:

 Datum  Wedstrijd    Plaats   Vereniging
 26-12-2018 Open indoormeeting   Gent   RCG - Racing Gent
 29-12-2018 Eindejaarscross   Axel   Scheldesport
 29-12-2018 STAX eindejaarsmeeting   Gent   STAX
 31-12-2018 2e VAC engineering Natuuloop Bos van Erasmus A.V. de Wielingen
   Sylvestercross
 12-01-2019 Deltacross    Westenschouwen Delta Sport
 12-01-2019 VS Indoor    Gent   Vlierzele Sportief
 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
 10-02-2019 Groet uit Schoorl Run NK 10km Schoorl   Groet uit Schoorl
 10-02-2019 Jeugd Indoormeeting   Gent   RCG - Racing Gent
 23-02-2019 14de Aalterse indoormeeting  Gent   Eendracht Aalst
 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 2de kwartaal 2019, geef deze dan door aan de redactie zodat ze de 
volgende keer geplaatst kunnen worden.

AC-atleten in de Prijzen
Door: De redactie

Afgelopen zomer zijn onze pupillen bij de 
Athletics Champs in de prijzen gevallen. 
Verdeeld over alle Athletics Champs 
wedstrijden zijn de B-pupillen als 3de 
geëindigd.

Nadat de beker een tijdje bij elk teamlid 
thuis heeft mogen pronken, 
krijgt deze nu een mooi plekje in het 
Clubhuis.
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Den Dekker Woonwinkel
Raadhuisplein 2
4501BG Oostburg
0031[0]117454343

Onze Webshop:
www.dendekkeroostburg.nl
info@dendekkeroostburg.nl



CLUBBLAD - 4 - 2018 CLUBBLAD - 4 - 2018

30 31

 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  

: remco@ultility.nl 
: http://www.ultility.nl
: http://twitter.com/RemcoUltee/
: http://nl.linkedin.com/in/ultility/
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Return to Start
Chris Francke

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 Chris Francke, geboren op 22 juli 1937 in ’s- Heer Arendskerke. Vanaf 1962 wonende 
in Oostburg waar ik door de liefde terecht kwam. Samen met mijn vrouw Suus hebben we daar tot 
ons pensioen een sportwinkel gerund.

2. Wat was uw eerste ervaring met atletiek en hoe ervoer u deze?
Via mijn vriend uit Goes, Adrie de Munck kwam ik bij AV56. In de beginjaren van onze sportshop 
ging ik iedere vrijdagavond naar Goes, om daar mijn sportwaar aan de man/vrouw te brengen.

3. In 1984 heeft u met andere mensen de vereniging opgericht. Waarom? En wat was uw 
grootste drijfveer om dit te doen?
In 1972 is Adrie de Munck met zijn gezin naar Oostburg komen wonen. Samen met hem organiseerde 
ik later hier een tienkamp. De organisatie was in handen van “Ondernemersvereniging Oostburg” 
waarvan ik bestuurslid was. De grondslag voor een West-Zeeuws Vlaamse atletiekvereniging is 
daar ontstaan.
Begin jaren tachtig zijn Peter, Jannie, Jaap en ik samen gekomen om de huidige “de Wielingen” op 
te richten. Door mijn werkzaamheden ben ik vroeg moeten afhaken. 

4.Welke functie(s) heeft u of had u bij de vereniging? Hoe lang hebt u dit gedaan?
Geen. Bij de werkelijke start van de vereniging was ik niet meer betrokken.

5.In 1984 hadden jullie als oprichters ook vast een beeld over de toekomst van de vereniging?
In de jaren vijftig was er ook al eens een atletiekvereniging geweest. Dus atletiek zou best kunnen 
leven in West Zeeuws Vlaanderen. Vanaf de oprichting geloofden we er in. Met als resultaat in 
2019 
het 35-jarig jubileum van de vereniging.

6. Hoe vindt u dat “AV de Wielingen” momenteel op de atletiekkaart staat. Of heeft u daar 
geen beeld bij?
Ikzelf heb niet echt een beeld bij de vereniging. Natuurlijk ken ik enkele atleten van de vereniging. 
Via de provinciale media volg ik de atletiek.
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Return to Start
Chris Francke

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?
Als actief sporter ben ik vooral balsporter geweest. Oprichter van “Operatie 71” waar ik aan 
basketbal en handbal deed. Bij de voetbalvereniging SV Oostburg waar ik keeper was, ben ik 
nog steeds betrokken. Verder ben ik als korfballer van TJOBA geselecteerd voor het Nederlands 
Zaterdagelftal.
Door sport zijn langdurige vriendschappen ontstaan. Als sporter leer je, om voor jezelf op te 
komen. De omgang met mensen in het algemeen, ontwikkel je als sporter. En met sport heb ik 
mijn brood kunnen verdienen.

8. Er wordt vaak gesproken over veranderingen in de maatschappij en daarmee de rol van 
sportverenigingen om mensen te activeren? Hoe ziet u dat?
Sporters zijn mensen waar afspraken gelden. Afspraken maken en daar ook aan vast houden zie ik 
in de huidige wereld steeds meer vervagen. Dus daarin zou sport een rol kunnen spelen.

9. Had u verwacht dat de vereniging na 35 jaar nog zou bestaan? En hoe vindt u dit?
Ja, absoluut. Mooi zo’n jubileum.

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 de vereniging als impuls/advies wilt meegeven om verder de toekomst 
tegemoet te gaan?
Doorgaan zoals het nu gaat. 

Dank u voor uw tijd en medewerking
Ronny Versluijs ( lid van 7 mei 1984 met meerdere onderbrekingen)
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Return to Start
Jan van de Linde

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 Jan van de Linde. Geboren op 6 mei 1953 te Kloetinge. Ik kom uit een gezin met 
nog 3 broers en een zus. In 1977 ben ik Oostburg terecht gekomen omdat ik op het toenmalige 
“Koninklijk Wilhelmina Lyceum “(K.W.L) een baan had aanvaard als geschiedenisdocent.

2. Wat was uw eerste ervaring met atletiek en hoe ervoer u deze?
Als kind was ik lid van de plaatselijke voetbalclub V.V. Kloetinge. Looptrainingen waren daar 
nooit een probleem voor me, het ging me gemakkelijk af. Op 15 maart 1969 deed ik mee aan 
de “Massaloop” te Oostkapelle. In die tijd een populaire loop met veel deelnemers. Ik kan me 
herinneren dat ik daar toen als vijftienjarige vanuit school aan mee deed. 

3. In 1984 heeft u met andere mensen de vereniging opgericht. Waarom? En wat was uw 
grootste drijfveer om dit te doen?
De eerste loopgolf was in volle gang begin jaren tachtig. Ikzelf was begonnen met hardlopen en 
triatlon in die periode. Najaar 1983 werd ik benaderd door Jaap, die ik kende vanuit de triathlonsport 
voor een op te richten atletiekvereniging in West-Zeeuws-Vlaanderen. Na twee vergaderingen had 
ik het gezien. Echt plaats voor de recreatieve loper, waarmee ik affiniteit had, was er op dat moment 
niet. Daarmee haakte ik af. 
 
4.Welke functie(s) heeft u of had u bij de vereniging? Hoe lang hebt u dit gedaan?
In 1991 werd ik, na de eerste bestuurscrisis, benaderd voor een op te richten loopgroep. Daarvan 
ben ik tot 2013 trainer geweest. Jarenlang organisator van de “natuurlopen” en “halve van 
Cadzand”. Die ik ook had bedacht. Verder na weer een crisis van het bestuur, bestuurslid en lid 
van de “Wedstrijd Organisatie Commissie”. Ook als redactielid van het clubblad heb ik enige jaren 
mijn medewerking verleend.

5.In 1984 hadden jullie als oprichters ook vast een beeld over de toekomst van de vereniging?
Mijn visie hierover is gevormd vanaf 1991. Blij dat toen “de trimmer” een gezicht kreeg bij de 
vereniging. Op deze manier zijn er netwerken ontstaan waaruit nieuwe leden zijn gekomen. 
Mijn doel was om die hardlopers binnen de vereniging te krijgen. Wat ook is gelukt. Daarmee werd 
toch een toekomstgerichte weg voor de vereniging geplaveid.
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6. Hoe vindt u dat “AV de Wielingen” momenteel op de atletiekkaart staat. Of heeft u daar 
geen beeld bij?
Een organiserende atletiekvereniging die binnen de “Provincie Zeeland” een naam heeft 
opgebouwd. Of het nu gaat om een cross-, baan- of wegwedstrijd, de mensen die naar hier komen 
weten dat het bij “AV de Wielingen“ in orde is. De organisatie is in handen van zeer betrokken 
mensen.

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?
Vanaf mijn jeugd heb ik gevoetbald bij “V.V. Kloetinge” waar ik het geschopt heb tot het 3e 
elftal. Mijn vader was sponsor van een recreatief elftal. Mooi was dat op een gegeven moment 
vier boers “van de Linde” met shirtsponsoring van “Bouwbedrijf van de Linde” in het zelfde 
elftal voetbalden. In 1981 met hardlopen begonnen, om binnen drie jaar een marathon binnen de 
drie uur te finishen. Dat is gelukt, want in 1984 kwam ik in Apeldoorn na 2h 59 45 over de finish. 
Na het zien van de triathlon van Hawaï op t.v. werd ik enthousiast van deze sport. De overall 
winst in de kwart in Terneuzen is mijn mooiste moment in deze sport. Sport heeft vriendschappen 
opgeleverd, en je krijgt er karakter van. In sport zijn mensen gelijk gestemd.

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 vereniging heeft die maatschappelijke rol al meerdere keren laten zien. Denk aan de 
gehandicapten afdeling, de Obesitas-groep en Atletiek4Fun. Voor ieder individu is er een plaats 
in sport. De maatschappelijke verschillen vervagen op het sportveld.

9. Had u verwacht dat de vereniging na 35 jaar nog zou bestaan? En hoe vindt u dit?
Ja, absoluut. Mooi, in een klein gebied met weinig inwoners is het mooi dat ze nog steeds met 
meer dan 200 leden levensvatbaar is.

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 de vereniging als impuls/advies wilt meegeven om verder de toekomst 
tegemoet te gaan?
Binnen de mogelijkheden blijven zoeken naar nieuwe wegen in de atletiek.

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



CLUBBLAD - 4 - 2018

36


