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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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Homepage: webmaster@avdewielingen.nl

Opmaak en druk: Mediateam de Wielingen, Durenkamp

© 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.

Beste lezers,

Zoals jullie wel gemerkt hebben, zijn we dit jaar iets vroeger met ons eerste clubblad. Dit omdat we als mediateam 
het clubblad zo actueel mogelijk willen houden. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons clubblad zo kort moge-
lijk na de Mammoet Midwinter Halve Marathon uit te brengen.

Het was wederom een zeer geslaagde editie, met een recorddeelname van bijna 1500 lopers. Op de website zijn  
hier een hele hoop foto’s van te vinden. Daarvan hebben we een aantal foto’s, gemaakt door Justien van Zon en 
Etienne van de Veire, geselecteerd voor het clubblad. Ook onze jongste leden zijn actief geweest, Bente en Luka 
vertellen ons iets van hun belevenissen. Ruben Bouten neemt ons mee in zijn beleving van zijn eerste Mammoet 
Midwinter Halve Marathon. Tijdens de Mammoet Midwinter Halve Marathon is Froukje de Vries geëerd met een 
waarderingsspeld.

Buiten de Mammoet Midwinter Halve Marathon vindt er natuurlijk nog veel meer plaats binnen onze vereniging.  
Zo hadden we uiteraard onze traditionele afsluiting van het jaar in het Bos van Erasmus met de 2e VAC engineering 
Natuurloop, we maken kennis met Johan van Leeuwe die onlangs de loop-schoenen weer heeft aangetrokken.

Sjaak Luteijn heeft meegedaan aan de NN Egmond Halve Marathon op de kwart marathon. François van de Broecke 
neemt ons mee in zijn voorbereiding voor de Marathon van Rotterdam, in een volgend clubblad krijgt dit een vervolg 
met zijn deelname.

We moeten natuurlijk ook nog vermelden dat Frédérique Burkin het zilver wist binnen te halen op het NK in Schoorl 
in haar categorie.

Tijdens onze wedstrijden hebben we natuurlijk ook juryleden nodig, in dit clubblad maken jullie kennis met Veerle 
Mornout, die onlangs de cursus met goed gevolg heeft afgesloten. 

Helaas nemen we met dit clubblad met een interview afscheid van Els van Houte als lid van de redactie.

Met vriendelijke groet,
Mediateam de Wielingen

Colofon
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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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Dre Jansen
Syrco Bakker
Dounia de Rijk
Johan van Leeuwe
Caroline van Tiggelen
Femke Notenboom

Chris Kools
Bram de Kraker
Isabel de Smet
Monique Hogervorst
Nathalie Steijaert
Els van Houte
Luca Hoek
Jozien de Feijter

Kijk voor actuele informatie op www.avdewielingen.nl

Nieuwe leden Opgezegd

BESTUUR
 ➜ VOORZITTER 

Frédérique Burkin
Hogedijk 1, 4511 RL Breskens
tel. 06 - 52 33 53 65
frederiqueburkin@hotmail.com

 ➜ VICE-VOORZITTER 
Marc van Vlierberghe
Poolster 61, 4501 GP Oostburg
tel. 0117 - 45 18 55
runningmarc@hotmail.com

 ➜ PENNINGMEESTER
Nico Verheul
Steenbok 8, 4501 GS Oostburg
tel. 0117 - 45 23 20 / 06 - 22 90 68 42
penningmeester@avdewielingen.nl

 ➜ SECRETARIS
Evelien Daelman
Stuerboutstraat 26, 4508 AD Waterlandkerkje
0117 - 45 42 99
secretaris@avdewielingen.nl

 ➜ ALGEMENE BESTUURSLEDEN
George Schanck
Oudestad 9, 4501JA Oostburg
tel. 06 - 13 67 07 57
gschanck@zeelandnet.nl

 ➜ Daisy van de Velde  
Noordwal 24, 4501 JV Oostburg
tel. 0117 - 85 22 15 / 06 - 15 67 75 49
daisy_vd_velde@hotmail.com

OVERIGE FUNCTIES
 ➜ JURYCOÖRDINATOR

Johan Huigh
tel. 0117 - 40 21 26 / jwhuigh@zeelandnet.nl

 ➜ WEDSTRIJDSECRETARIAAT THUIS
Froukje de Vries
tel. 0117 - 45 47 56 / wil.fro@kpnmail.nl

 ➜ WEDSTRIJDSECRETARIAAT UIT
Anke van der Hooft
tel. 0117 - 45 42 54 / ahooft@zeelandnet.nl

 ➜ COÖRDINATOR TRAINERS
VACANT

 ➜ COÖRDINATOR WINTERLOPEN
Jacky van Cuijck
tel. 0117 - 39 20 63 / vancuijck@zeelandnet.nl

 ➜ COÖRDINATOR ZOMERLOPEN
Evelien Daelman
Stuerboutstraat 26, 4508 AD Waterlandkerkje
tel. 0117 - 45 42 99 / edaelman@zeelandnet.nl

 ➜ VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE
Nathalie Steijaert 
tel. 06 - 39 67 06 78 / mis.nathalie@hotmail.com

 ➜ VOORZITTER SPONSORCOMMISSIE
Theo Rabout
tel. 0117 - 45 02 04 / trabcar@zeelandnet.nl

 ➜ WEBMASTER
Steven van de Veire 
steven_van_de_veire@hotmail.com
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Vertrouwenscontactpersonen

Marc van Vlierberghe
runningmarc@hotmail.com
tel. 06 - 13 48 15 87

Jan van de Linde
jvandelinde@zeelandnet.nl
tel. 0117 - 45 37 57

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.

Annemiek Rijnberg
rijnb@planet.nl
tel. 0117 - 46 16 88

Evelien Daelman
evadaelman25@gmail.com
tel. 0117 - 45 42 99

Mammoet Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad Mammoet Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad
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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 leden van A.V. de Wielingen mogen onbeperkt gebruik maken van de baan

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

LEEFTIJDSINDELING PER 01-11-2018 (geldt voor 2019)

 

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

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN

 ➜ Mini & C Pupillen 
Wendy van de Velde en Peter van Erp
Maandag zomer: 18.30 tot 19.30 uur
Maandag winter: 18.15 tot 19.15 uur (Sporthal)

 ➜ Pupillen B 
Suzan Hoek en Geeske Hamelink
Maandag 18.30 tot 19.30 uur

 ➜ Pupillen A1 & A2
Daisy van de Velde en Corinne Haeck
Donderdag 18.45 tot 19.45 uur

 ➜ Junioren D
Edwin Huigh met assistentie van Lennart Verheul
Donderdag 19.00 tot 20.00 uur

 ➜ Junioren C, B en hoger 
Lennart Verheul en Daniël Dankaert
Maandag 18.45 tot 19.45 uur (junioren C)
Maandag 20.00 tot 21.00 uur (junioren B en hoger)

 ➜ 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
tel. 0117 - 45 54 07 / leny_sjaak@kpnplanet.nl

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

Daisy van de Velde  
Noordwal 24, 4501 JV Oostburg
tel. 0117 - 85 22 15 / 06 - 15 67 75 49
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
tel. 0117 - 45 56 35 / suzan.hoek@zeelandnet.nl

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

Lennart Verheul  
Fr. Hendrikstraat 7,4501 KG Oostburg
tel. 06 - 29 00 13 37 / lithium2005@gmail.com

Frédérique Burkin 
Hogeweg 1, 4511 RL Breskens
tel. 06 - 52 33 53 65 / frederiqueburkin@hotmail.com

Daniël Dankaert  
Mars 73, 4501 HJ Oostburg
tel. 06 - 31 08 27 89 / daniel@sidewalkevents.nl

Rudie Hogervorst 
Peurssenstraat 16, 4527BL Aardenburg
tel. 06 - 51 24 76 29 / r.hogervorst@zeelandnet.nl

Geeske Hamelink 
Parklaan 9, 4511XD Breskens
tel. 06 - 10 94 25 00 / geeskeh@hotmail.com

Peter van Erp 
Eenhoornplantsoen 9, 4501 CL Oostburg
tel. 06 - 31 68 97 52 / vanerp.peter@gmail.com

Geboren in Naam in NL Naam in België

2012 en later mini pupil --------------

2011 C pupil microben

2010 B pupil benjamins

2009/2008 A pupil pupillen

2007/2006 D junior miniemen

2005/2004 C junior kadetten

2003/2002 B junior scholieren

2001/2000 A junior junioren

1999 en eerder Senior senioren

1984 en eerder Masters* veteranen



1110

CLUBBLAD 1 - 2019



CLUBBLAD 1 - 2019

1110

Loopjes 1e halfjaar 2019

17-03-2019 Zwinstedenloop    Sluis   Zwinstedenloop Sluis
23-03-2019 2e Dow Trimloop    Terneuzen  Joggingclub Dow
23-03-2019 8e Ronde van BRU    Bruinisse  Delta Sport
30-03-2019 25km van Hulst    Hulst   RKHAV
06-04-2019 13e Oosterscheldeloop   Goes   AV’56
10-04-2019 Kika KWF Run    Heinkenszand  Heinkenszandse Run
12-04-2019 8e Oranjemuidenloop   Arnemuiden  Dynamica 
13-04-2019 Pupillenwedstrijd oude stijl  Vlissingen  Dynamica
13-04-2019 11e Marathon Zeeuws-Vlaanderen Hulst   Marathon ZVL
20-04-2019 Sluitingsprijs SSP    Westdorpe  SSP
27-04-2019 Koningsloop    Oostburg  A.V. de Wielingen
27-04-2019 44e Omloop van Menheerse  Ouddorp  Flakkee 
28-04-2019 8e Zwaakse Weel loop   Kwadendamme AV'56 
01-05-2019   Julien Saelensmeeting   Brugge   Olympic Brugge
03-05-2019 Avondbaanwedstrijd   Zierikzee  Deltasport
07-05-2019 Avondbaanwedstrijd   Terneuzen  Scheldesport
11-05-2019 23e Meidoornloop    Nisse   AV'56 
11-05-2019 ZK Pupillen     Terneuzen  Scheldeport
18-05-2019 Athletics Champs    Oostburg  A.V. de Wielingen
19-05-2019 9e Halve van Renesse   Renesse  Sportpromotion Zld 
24-05-2019 4e Gaperloop    Gapinge  González Running 
25-05-2019 Athletics Champs    Middelharnis  A.V. Flakkee
26-05-2019 7e Worstel en kom boven loop  Wolphaartsdijk  Worstel en kom boven
28-05-2019 Avondbaanwedstrijd   Terneuzen  Scheldesport
29-05-2019 11e Stadsloop    Biervliet  Kuitenbijters
01-06-2019 Baanwedstrijd    Zierikzee  AV’56
07-06-2019 19e Stadsloop    Middelburg  Dynamica
10-06-2019 Pinksterwedstrijd    Hulst   RKHAV 
12-06-2019 3e Hoek Run    Hoek   d'Oekse Feesten 
14-06-2019 8e Schellachloop    Middelburg  Dynamica 
14-06-2019 Ten Miles     Zierikzee  Delta Sport
15-06-2019 ZK Baan     Oostburg  A.V. de Wielingen
15-06-2019 Baanwedstrijd    Oostburg  A.V. de Wielingen
21-06-2019 11e Griffioenloop    Middelburg  Dynamica
22-06-2019 Athletics Champs    Vlissingen  Dynamica  
20-08-2019 Avondbaanwedstrijd   Terneuzen  Scheldesport

Bovenstaand is slechts een uittreksel van de diverse trimlopen, Athletics Champs en baanwedstrijden in de 
regio zeeland en een deel van België. 

Kijk ook eens op:
• www.avdewielingen.nl
• www.zeelandatletiek.nl
• www.atletiekzeeland.nl
• www.atletiek.nu
• www.atletiek.be (Vlaamse Atletiekliga)

Hebben jullie aanvullingen voor het 2de halfjaar 2019? Geef deze dan door aan de redactie! 
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Waarom de marathon?

Als je begint met hardlopen ben je al blij als je  
enkele minuten kan hardlopen en zal je zeker niet 
aan een marathon denken want 42 km is wel wat 
ver. Toch heb ik er al enkele gelopen al heeft dit wel 
jaren geduurd voordat ik dit deed.

Net als waarschijnlijk iedereen ben ik ook begonnen met 
enkele minuten hardlopen. Dit was niet met een app op 
de smartphone of start to run groep want die waren er 
toen nog niet, maar met een aantal familieleden. 

Je begint met enkele minuten en al gauw gaat het beter 
en loop je een rondje van 5 km. Dit word uitgebreid tot 5 
keer per week en loop je enkele jaren tot dat het groepje 
steeds kleiner word en je nog alleen over blijft en je nog 
even doorloopt maar uiteindelijk ook stopt.

Wat jaren later wil je wel weer gaan hardlopen en ook 
een van de familieleden sluit weer aan. We beginnen 
weer opnieuw en al snel zitten we weer op de 5 km. We 
lopen het zelfde tempo dus kunnen goed samen lopen. 
Op een gegeven moment besluiten we het rondje af en 
toe uit te breiden tot 6.5 km. Dit gaat enkele jaren lek-
ker zo door tot mijn collega door een ongeval moet af-
haken. Deze keer stop ik niet en ga zelfs meedoen aan 
georganiseerde loopjes als kerstloop en paasloop in 
woonplaats Breskens op de korte en midden afstanden. 
Andere loopjes deed ik niet, en mijn vaste rondje was 
nog steeds hetzelfde. Toen kwam er een uitnodiging om 
de Zwinstedenloop te lopen in  een team van de Rabo-
bank op de afstand van 8 km. Ook de jaren daarna bleef 
ik de kortere afstand lopen in Sluis plus de loopjes in 
Breskens.

Je ziet de lopers op de halve finishen en denkt volgend 
jaar ook maar eens proberen en gaat de afstanden lang-
zaam uitbreiden tot je de afstand in de benen hebt en 
het jaar daarop sta je aan de start van de halve in Sluis. 
Dit gaat goed en hierna loop ik hem verschillende keren 
met eindtijden die dicht bij elkaar liggen. Na de halve 
worden de afstanden dan weer korter tot max 10 km 
tot het weer tijd word om te trainen voor de volgende 
editie.

Nadat er al verschillende keren is gevraagd waarom ik 
toch geen lid ben van AV de Wielingen toch maar eens 
gaan kijken bij de groep van Jan bij de Napoleonhoeve. 

Dit was wel iets anders dan ik gewend was, want inter-
val training nog nooit gedaan. Dus lid geworden en de 
zomerloopjes en de halve van Cadzand komen dan au-
tomatisch op de agenda. Er zijn dan nog steeds geen 
marathon plannen want ruim 42 km hardlopen lijkt me 
wel erg ver. 

Als je dan de finish van de kustmarathon op tv ziet en 
dan eens gaat kijken tijdens de kustmarathon en zoveel 
verschillende lopers ziet, de een lachend de ander iets 
minder, begint er al iets van als zij het kunnen kan ik het 
misschien ook wel. Bij de marathon van Zeeuws-Vlaan-
deren liep ik de 10 km en stond aan de finish te kijken 
toen ik dacht misschien volgend jaar dan ook maar eens 
proberen.   

Door een ongeval tijdens het surfen met serieus letsel 
aan het onderbeen later dat jaar werden de plannen 
voor even uitgesteld. Na 3 maanden kan ik weer nor-
maal lopen en na 6 maanden ga ik weer proberen te 
hardlopen en kijken of dit nog gaat en of ik nog op mijn 
niveau uitkom. Gelukkig zijn er geen beperkingen en 
kom ik weer op mijn oude niveau. De afstanden zijn dan 
niet langer dan max 15 km.

In 2013 twee jaar na de herstart gaat het er dan van 
komen en schrijf ik me in voor mijn eerste marathon en 
het word gelijk een zware, de kustmarathon. De trainin-
gen gaan beginnen en de afstanden worden langer en 
langer tot 35 km. Dan is het zover en is er de vraag wat 
verwacht je er van? Antwoord geen idee, eindtijd? geen 
idee, onder de 4 uur moet mogelijk zijn volgens de boek-
jes uitgaande van de tijden van de halve marathon.

Tijdens de marathon is het hoog water dus kilometers 
los zand en een strandloper ben ik niet en zeker geen 
los zand. Na ongeveer 25 km begint er wat kramp te 
verschijnen en dit word natuurlijk steeds meer en dus 
steeds meer wandelen. Ik ga door en kom bij Zoutelan-
de het strand af en ga tussen de rijen toeschouwers  de 
laatste kilometers naar de finish in de langestraat in een 
eindtijd van iets meer dan 4 uur. Gezien de omstandig-
heden moet het beter kunnen en loop een half jaar later 
de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Ook deze gaat 
niet zoals gehoopt als ik na 25 km last krijg van mijn voet. 
De hardloop stukken worden korter en de wandel stuk-
ken langer. 
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Ook deze loop ik uit en haal ongeveer 15 min van mijn 
tijd af. Anderhalf jaar later loop ik weer de kustmarathon 
met laag water deze keer en tot de drinkpost op onge-
veer 35 km gaat alles goed. Bij deze post staat ook de 
krampduivel mij weer op te wachten. Aan de finish heb 
ik toch 8 minuten van mijn pr afgehaald.

Het is inmiddels 2017 en wil mijn pr verder verbeteren 
want een pr in de zwaarste marathon moet in een vlakke 
marathon beter kunnen en ik schrijf me in voor Rotter-
dam. Mijn nichtje studeert in Rotterdam dus een slaap-
plek is vlug geregeld. Tijdens de voorbereiding word ik 
zwaar verkouden en loop twee weken niet en moet een 
flinke stap terug doen. 

Ik loop wel de halve in Sluis maar dit ging ook niet zo 
best. Drie weken later toch naar Rotterdam weer al wat 
langer hersteld van de verkoudheid. Onderweg gaat het 
wel redelijk maar rond de 30 km is het wel een heel eind 
gebeurd, er is een begin van kramp en als ik op 36 km 
nog even stop bij familie kom ik niet meer opgang. Toch 
gefinisht maar niet met een pr.

Het jaar daarop probeer ik het opnieuw in Rotterdam 
en ga iets nieuws doen, ik ga voor het eerst volgens een 
schema lopen gemaakt door een van de trainers van 
de Wielingen. Het schema kan ik goed volgen en een 
loop van 25 km in Terneuzen gaat zeer goed en zie het  
helemaal goed komen. Dan 5 weken vooor de start krijg 
ik kuitklachten. Fysio en taping helpen niet en ik loop 
niet meer. Nog 2 weken voor de start. Tijdens de fysio 
behandeling hebben we het over dry needling en of dit 
nog een optie zou zijn. Ik ga dit proberen en maak een 
afspraak en kan gelukkig de volgende dag al komen. Bin-
nen anderhalve week twee behandelingen gehad en kon 
na de eerste al 4 km lopen. Na de tweede behandeling 
afgesproken dat ik drie dagen zou wachten tot ik ging 

lopen en dan zou beslissen om te starten in Rotterdam 
dit was de vrijdag voor de start. Ik loop 10 km zonder 
problemen en besluit zondag te starten. 

Ik sta aan de start met de gedachte we zien wel hoe ver 
ik kom en tijd niet belangrijk. Onderweg  gaat alles goed 
met een aangepast tempo, de 10 km voorbij, de 21 km 
voorbij  en richting de 30 km. Het word wel moeizamer 
maar nog geen last van de kuit of kramp. 

Dit jaar stop ik niet bij de familie en ga zonder proble-
men over de finish in een eindtijd met 13 seconden  
verschil van 2017. 

Aan de finish word ik opgewacht door mijn nichtje met 
de vraag ben je tevreden? Antwoord ja, met deze voor-
bereiding  was dit de meest relaxte marathon. Volgende 
vraag: volgend jaar weer? Antwoord ja.

Ondertussen afgelopen jaar de kustmarathon gelopen 
en het was weer een editie met hoog water en door de 
route verandering een nog langer stuk met los zand en 
ook nog eens maagproblemen. Ook deze gefinisht in 
iets meer dan 4 uur.  

De voorbereiding voor de volgende is alweer gestart en 
zal dus weer Rotterdam zijn. Hierover later meer.  

Dan naturlijk antwoord op de vraag:
waarom de marathon? 

In mijn geval in eerste instantie lukt mij dat? En dan wil je 
weten hoe goed kan ik hierop presteren. Tot nu toe heb 
ik ze allemaal uitgelopen maar nog niet zonder proble-
men en dat is toch mijn doel.   

François van de Broecke
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Mammoet Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad

Jurycursus AV de Wielingen

In September kwam de vraag van AV de Wielingen of er mensen geïnteresseerd waren om een jurycursus te 
volgen in Terneuzen bij AV Scheldesport. Het leek me wel leuk om wat meer over atletiek te leren en om bij 
baanwedstrijden te kunnen helpen. Als voorproefje kon ik bij de clubkampioenschappen op 29 september 
al assisteren bij de juryleden.

Op maandag 15 oktober startte de cursus gegeven voor Mike Niepce, samen met Ronny Versluijs en ongeveer 10, 
voornamelijk jeugdleden, van AV Scheldesport. De cursus bestond uit 4 bijeenkomsten waarvan de 1e en 2e week 
het thema de looponderdelen was, de 3e week ging het over de werponderdelen en de laatste week werden de 
springonderdelen behandeld. Na elke les waren er zelfstudie opdrachten waar je toch even goed voor moest gaan 
zitten. Elke week was er ook een stukje praktijk op de baan, zo hebben we de baan overlopen om te zien wat alle 
lijnen op de baan betekenen en hebben we verschillende loopnummers klaar moeten zetten. Kogelstoten hebben 
we klaargezet en alle juryleden een taak gegeven. De laatste avond hebben we gekeken naar het hoogspringen en 
verspringen waar we de afstand moesten bepalen van de sprong. Hierna was iedereen geslaagd en kunnen we 
aan onze taak beginnen. Ik vond de cursus redelijk pittig, wat zijn er veel regels! Gelukkig is alles op te zoeken in de 
reglementen en in de praktijk zal ik nog veel kunnen leren. Nu is het nog wachten tot de eerste wedstrijd.
 
Veerle Mornout
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Berichten uit het bestuur

 ➜ VAC Engineering Natuurlopen
De VAC Engineering Natuurlopen, (hard)lopen bijna op hun einden ;). Vooral de Sylvestercross in het Bos van Erasmus  
baarde opzien qua aantal. Maar liefst meer dan 170 deelnemers hadden dames aan de inschrijftafel te verwerken. 
Het parcours lag er schitterend bij en bovendien was het weer op 31 december jl. best mooi te noemen. Allemaal 
ingrediënten voor een gezellige, sportieve oudejaarsdag.

 ➜ Zeeuwse crosscompetitie
Ook het einde van de Zeeuwse crosscompetitie 2018/2019 komt in zicht. Een handvol atleten van A.V. de Wielingen  
deed mee. Aan vooral de Deltacross in Westenschouwen deden veel leden van de zwart-witte brigade mee.  
Jammer blijft nog steeds dat er weinig jeugd deelneemt aan de crossen. 

 ➜ Algeme ledenvergadering
Vrijdag 29 maart a.s. worden alle leden van A.V. de Wielingen van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenverga-
dering. Dan maken we graag kennis met ouders van onze pupillen. Dus voor de ouders een speciaal verzoek voor 
jullie, kom eens de Algemene Ledenvergadering bijwonen en kom eens horen wat er achter de schermen van de 
vereniging speelt waar jullie kind(eren) lid van is/zijn. 

 ➜ Vers bloed
A.V. de Wielingen draait op veel vrijwilligers. Zo ook het bestuur en de diverse commissies die de vereniging rijk is.  
Om allerlei verschillende redenen maar vooral omdat de bestaande vrijwilligers jarenlang hun diensten heb-
ben aangeboden maar het nu tijd vinden om te stoppen, zoeken wij nieuwe bestuursleden en commissieleden.  
Wie zorgen ervoor dat wij kunnen blijven doen wat we doen? Namelijk, de vereniging besturen, helpen bij de orga-
nisatie van wedstrijden (op de baan, Koningsloop, Natuurlopen en Zomerlopen), jeugdtraining te geven, onderhoud 
van de baan en zo zijn er nog meer vrijwilligers nodig voor diverse functies. 

Lijkt het je wel wat? Mail naar frederiqueburkin@hotmail.com.

 ➜ Waarderingsspeld
Tijdens de Mammoet Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad heeft Froukje de Vries de waarderingsspeld van de  
Atletiekunie ontvangen voor haar diensten bij A.V. de Wielingen. Verderop in het clubblad kun je hier meer over lezen. 

 ➜ Mammoet Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad
De Mammoet Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad was weer een heuse A.V. de Wielingen feest. De voorinschrij-
vingen gaven al de voortekenen dat het een feest zou worden, want het deelnemersaantal heeft bijna de 1.500 
deelnemers bereikt! Niet alleen het aantal deelnemers was reden voor een feest, maar ook de samenhorigheid, de  
samenwerking en de sfeer waren top te noemen. De dag werd met een etentje afgesloten bij Strandpaviljoen  
De Piraat.

 ➜ Waar zijn wij nou allemaal mee bezig (geweest)
• organisatie van de VAC Engineering Natuurlopen;
• organisatie van de Mammoet Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad;
• het oprichten van het mediateam;
• het (laten) bouwen van een nieuwe website;
• de voorbereiding van de Algemene Jaarvergadering;
• het werven van vrijwilligers;
• het opstellen van een brief richting onze leden dat alle leden die meedoen aan wedstrijden op de baan  

en eventueel deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap geen inschrijfgeld hoeven te betalen.
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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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2de VAC engineering Natuurloop

Hallo, even voorstellen, mijn naam is Johan van Leeuwe (54 jaar) uit Breskens. Ik ben ongeveer 12 jaar lid 
geweest van AV de Wielingen, van mijn 28e tot mijn 40e jaar. Begin oktober heb ik het lopen weer opgepakt, 
destijds gestopt door achillespees blessure.

Aangestoken door naar de kustmarathon te gaan kijken afgelopen jaar, kreeg ik er weer veel zin in. Dus de dag erna 
voorzichtig geprobeerd om 3 km te lopen en dat beviel goed. Op advies van de fysiotherapeut heel rustig begonnen 
met de opbouw en als eerste doel de halve marathon van Cadzand bad.

Omdat ik vroeger altijd meedeed met de oudejaarscross in het bos van Erasmus dacht ik, waarom zou ik niet mee-
doen, altijd leuk dat afzien in het bos, maar wel proberen om het niet te overzetten en genieten. Op oudejaarsdag 
eerst even oliebollen gaan eten bij mijn schoonmoeder (traditie elk jaar) en dan naar het bos toe. Tot mijn verrassing 
stonden er al heel veel auto’s, het was dus druk. Aangekomen bij de start stond er een rij van een kwartier, dus maar 
achter aansluiten, de sfeer was zoals altijd bij de trimlopen goed, veel bekende gezichten.

Toch was ik lichtelijk slecht voorbereid, sporthorloge vergeten en de loopschoenen die ik had klaargezet stonden nog 
thuis. Gelukkig had ik nog gewone sportschoenen aan (die ik wel moest schoonmaken), dan maar zo dacht ik, het was 
wel iets meer glibberen door de blubber maar dat kan de pret niet drukken. Ik heb meegedaan met de 10 km, vier 
rondes van 2,5 km. Niet overzet en toch iets harder gelopen dan mijn trainingstempo, heb er van genoten om weer 
eens met een trimloop mee te doen.

Complimenten voor de AV de Wielingen, goede organisatie en goede sfeer!

Johan van Leeuwe
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Interview met Els van Houte

Els van Houte heeft altijd vanuit de achtergrond aan het clubblad meegewerkt. Zij verzamelde alle stukjes, las alles na 
en waar nodig haalde ze de taalfouten eruit, waarna zij alles aanleverde in een net pakketje om het clubblad op te 
maken. Als mediateam en opvolgers van de redactie, leek het ons wel leuk om Els eens op de voorgrond te zetten.

Op woensdag 20 januari is George namens het mediateam op de koffie gegaan met een aantal vragen namens het 
mediateam.

Hoe ben je bij de Wielingen betrokken geraakt?
Sjaak Luteijn is een goede vriend en ik had altijd al het idee om te gaan hardlopen. Tot Annemarie Wouterse vroeg 
om samen mee te doen aan “Running starts Here”. In plaats van de standaard 12 weken werd het iets langzamer 
opgebouwd, namelijk 16 weken.

Loop je nog?
Op het moment niet, ik wil wel graag weer starten. Op het moment ben ik vooral met andere dingen bezig, onder 
andere yoga.

Hoe lang ben je actief geweest als vrijwilliger bij de Wielingen?
Ongeveer vanaf 2015 in de redactie van het clubblad.

Wat was je beweegreden om bij de redactie te gaan?
Ik heb wat moeite om nee te zeggen. Judith was ook  
gevraagd, maar zij wilde alleen als ik ook mee zou doen. 
Nadat Judith is gestopt ben ik blijven plakken en heb  
later de taken van Pamela Manders overgenomen.

Wat vond je het leukste om te doen?
Het lezen en redigeren van de stukjes en de aansturing 
op de achtergrond.

Waarom zouden mensen iets moeten insturen voor 
het clubblad?
Omdat het leuk is een gevarieerd blad te maken waar 
voor iedereen iets instaat. En vooral ook omdat de  
redactie het niet alleen kan !

Wat zou je meegeven aan je opvolgers?
Geef niet op. Blijf er achteraan zitten.

Hoe zie jij de toekomst van het clubblad?
Op termijn zal het clubblad verdwijnen en wordt het een 
website met actuele verhalen waar iedereen iets kwijt 
kan.

Wil je zelf nog iets kwijt?
Veel succes en tot ziens !
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Pupillen-praatjes

Omdat de jeugd de toekomst is, willen we in elk clubblad een pupil interviewen.
Dit keer is dit Luka de le Lijs.

Luka, stel jezelf even kort voor
Hoi, ik ben Luka, 6 jaar oud en woon in Cadzand met mijn papa, mama en zus Nova. Ik zit in groep 3 van OBS de 
Kustschool en train elke maandag in de groep van Wendy.

Hoe kom je bij AV de Wielingen terecht?
Mijn zus Nova was al lid en ik wilde heel graag met haar meedoen. Toen ik eindelijk 5 was mocht ik ook komen trainen 
en ik vind het nog steeds heel leuk.

Heb je al eens een wedstrijd gedaan?
Ja, ik heb al 2 zomers meegedaan met de VAC Engineering zomerloopjes, al 2x de Keki gelopen en vorig jaar ook 
meegedaan aan de Rivers Kidsrun tijdens de Zwinstedenloop. Die wil ik dit jaar ook weer doen, maar ik vind hem wel 
ver. Ik was vorig jaar nog te jong voor de Athletic Champs, want dat lijkt me ook leuk.

Wat vind je het leukste om te doen?
Ik vind lopen heel leuk, maar ook de spelletjes tijdens de training vind ik superleuk! 

Heb je nog andere hobby’s naast atletiek?
Ja, ik speel graag buiten met mijn skelter en tractor. Ik zit ook nog op zwemles en hoop snel mijn diploma te halen.

Wil je nog iets zeggen?
Allemaal veel plezier en tot snel!
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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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Happy 
birthday

24

Verjaardagen

 ➜ JARIG IN APRIL

Iza van Damme   01
François van de Broecke 02
Jan Ducaat   03
Jordy Engelaar   06
Samuel Godinho  07
Willy van Puijvelde  12
Peter Slits   15

 ➜ JARIG IN JUNI

Ivanka Klaver   01
Maarten van Doeselaar  03
Ronnie le Coq   04
Jeroen Dellaert   07
Toni Luteijn   09
Inge van Iwaarden  12

 ➜ JARIG IN MEI

Milou Anthonisse  01
Claudia Ghijsels-Reinkemeyer 04
Femke Notenboom  04
Wendy van de Velde  05
Jan van de Linde  06
Teun van Damme  08

Lieke Frijhoff   17
Daniel Dankaart  18
Bram de Hullu   22
Julia Verhaegen   23
Marly de Lijser-Hannink  24
Lennart Verheul  25
Diana Valk   25

Jorien de Die   10
Mark Dhuyvetter  11
Luna van Eetveldt  16
Geeske Hamelink  17
Sjaak Luteijn   20
Marjan Mistiaen  20

Dre Jansen   13
Twan Timmermans  15
Peter van Waes   16
Nico Verheul   20
Kim de Maillie   21
Ronny Versluys   21

Cristiano Godinho  26
Mia van de Veire  26
Jan Engelaar   28
Carlos Verbuyt   30
Marit Stellemans  30

Piet Westerweele  22
Tristan Dees   24
George Schanck  25
Evelien Daelman  25

Milla-Rose Richards  21
Greetje de Hullu-Dekker 26
Stefan Visser   28
Jacqueline Maas  30
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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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Kwart Marathon Egmond

13-01-2019 stond de Halve Marathon van Egmond 
weer op de kalender. Aangezien het lopen van de 
halve marathon sinds het NK te Venlo tot het verle-
den behoort, stond ik dus aan de start van de halve 
afstand. De kwart marathon dus. Samen met Arjen 
lopen we al enkele jaren deze wedstrijd.

De wekker loopt die ochtend al vroeg af, want ook Leny 
is al jaren trouwe vrijwilliger bij dit evenement. Ook in 
Egmond hebben ze altijd gebrek aan extra handjes en zij 
moet al om 08.00 uur present zijn op haar post. Gelukkig 
is de voorspelde regen afwezig, enkel de wind waait hard 
kracht 4 à 5 uit het westen.

Om 08.30 uur nemen wij de eerste pendelbus richting  
Egmond aan Zee. Bestemming sporthal de Watertoren. 
Na het nuttigen van een beker koffie is het tijd voor de 
Warming Up. We doen gebruikelijk een verkennings-
rondje langst de start- en het verderop in Egmond 
gelegen finishgebied. Na wat versnellingen terug de 
sporthal in, waar het dan mannetje aan mannetje (lees 
ook dames) vol staat met de deelnemers voor de halve 
marathon. Het wedstrijdtenue aangetrokken, sporttas 
ingeleverd bij de bewaakte tassenpost en in een rustige 
looppas naar het voorste startvak. Dit is ingericht voor 
de wedstrijdlopers. Hierachter bevinden zich de overige 
vakken, die elke 2 à 3 minuten na elkaar zullen starten.

Om 10.25 uur, na de high five met Arjen, gaan we los. 
Eerst een aanloopronde van een kleine 3 km door  
Egmond, en daarna het strand op. In Egmond loop ik 
achter een snel gestart groepje, waar ik langzaam naar 
toe probeer te lopen zodat ik op het strand samenwer-
kend met deze lopers de wind kan trotseren. Zo gezegd 
zo gedaan, maar amper het strand op zit ik al ruim voor 
deze groep. Nou ja wachten is geen optie, komen ze dan 
is dat zo. 

Na tweehonderd meter wordt mijn linker voet aangetikt 
door een loper. “Sorry” hoor ik een damesstem roepen.  
Ik kijk achter me en zie de enige, in dit geval dame, die 
uit de groep met me mee is gelopen. Schuin achter me,  
beetje uit de wind. Na nog eens een kilometer zie ik dat ze 
een gaatje moet laten, ik gebaar van kom op, houd even  
beetje tempo in en zo sluit ze weer aan. “Thnx” hoor ik 
achter me. 

Ik neem haar zo mee tot dat we het duingebied ingaan. 
Dit via een immense klim van louter los zand. Maar 
strand en duinen zijn ons niet vreemd, dus blijven lopen!
Daar raakt de dame de aansluiting weer kwijt, en een-
maal aan de landzijde is de achterstand dusdanig dat ik 
besluit voor eigen resultaat verder te lopen.

Na ruim 9 km dient zicht de Bloedweg aan. Dit is linksaf 
naar Egmond naar de finish, maar is enkele honderden  
meters akelig vals plat. Uiteindelijk draai ik nogmaals 
links de Zeeweg op naar de finishboog. Na 42’47” zit 
deze editie erop. Na de finish blijf ik even staan wachten, 
omdat ik onderweg de dame die ik op het strand uit de 
wind had gezet, niet zo heel ver achter me had gezien. 
Wat schetst de verbazing als ik plots 2 mensen van de 
organiserende Le Champion met een finishlint over de 
weg zie gaan staan, zijnde de finish van de 1e dame.  
Erachter op een tiental seconden finisht de 2e dame. 
Ik loop terug om haar te feliciteren, want misschien wel 
dankzij, of ondanks, het strandstuk haalt ze de eerste 
plaats.

Arjen komt als 29e in 50’09” binnen. Als we later met de 
pendelbus terug richting Heiloo gaan staat Leny ons al 
op te wachten, want ook haar taak zit er voor deze editie 
weer op.

Sjaak Luteijn
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Den Dekker Woonwinkel
Raadhuisplein 2
4501BG Oostburg
0031[0]117454343

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

Eerst iets over mij zelf
Hallo ik ben Bente Beaufort. Ik ben 8 jaar oud en ik woon in Cadzand-dorp. Ik zit op: ballet en atletiek en ik heb ook 
mee gedaan met de Kezandse kilometer. Ik train op maandag in Oostburg. Nu gaat het verhaal beginnen.

Het verhaal 
Het was een mooie zonnige dag. Vandaag is de hardloopwedstrijd. Ik heb er zin in. Ik ga met papa en mama naar 
de gymzaal. Daar zag ik Nova mijn hartsvriendin. In de gymzaal heb ik met haar gespeeld en ook nog met een ander 
meisje. Toen moesten we een warming up doen dat was leuk maar ook vermoeiend. Toen klonk het uit de luidspre-
kers dat we naar de start moesten. Mijn nummer was 2231. Toen moesten we achter de witte lijn. En de meneer telde  
af 3,2,1 start! Iedereen begon te rennen, ik heb er veel ingehaald, ik was snel de andere kinderen ook toen waren we 
er bijna. Eindelijk was ik bij de finish ik was moe.

Terug bij de gymzaal
Bij de gymzaal kregen Nova, Luka en ik wat te drinken. Toen was de prijsuitreiking. Van de jongens en de meisjes. 
Toen kreeg iedereen een medaille. Toen gingen Nova, Luka en ik nog heel even buitenspelen. En toen weg. Heel veel 
bedankt dat ik dit stukje mocht schrijven voor jullie.

Met sportieve groeten van Bente Beaufort
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Sportfanaat uit Middelburg neemt deel aan 
Mammoet Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad

3 februari 2019, alle ingrediënten voor een prach-
tige sportdag waren aanwezig, het was koud, de 
zon scheen, niet te veel wind, het Zeeuws Vlaamse 
landschap lag er prachtig bij en was klaar om hon-
derden sportievelingen te ontvangen. 

Startnummers werden opgespeld terwijl de enthousias-
te stem van voormalige Zeeuws toploper (tevens orga-
nisator en inspiratie voor vele deelnemers) Theo Rabout 
al door de sporthal galmt. Nog even langs het toilet, snel 
de beentjes warmlopen en dan richting het startvak dat 
gevuld was met meer dan 1400 hardlopers uit de omge-
ving maar ook ver daarbuiten. De meeste lopers ston-
den traditiegetrouw aan de start van de halve marathon 
met daaronder menig Vlaamse en Zeeuwse toplopers. 
Hand aan mijn sporthorloge, aftellen, en knal, om half 12 
waren we onderweg voor ruim 21 kilometer hardlopen.

Mijn naam is Ruben Boutens, 26 jaar en ik kom uit Mid-
delburg. Al sinds mijn 5e jaar ben ik gefascineerd door 
sport en besteed ik dan ook het grootste deel van mijn 
vrije tijd aan het beoefenen van verschillende sporten. 
Het begon allemaal met judo, een prachtige sport waarin 
plezier voor de sport, discipline, vechtlust, doorzettings-
vermogen en vooral respect voor de tegenstander mij 
werden bijgebracht. Nadat ik op mijn 16e mijn zwarte 
band had gehaald verschoof mijn passie langzaam naar 
een andere sport, karten. Ik bleek meer talent te hebben 
in karten en ik haalde veel voldoening uit het meedoen 
aan (en winnen van) wedstrijden. In 2008 deed ik voor 
het eerst mee aan het wereldkampioenschap indoor 
karting, de tak van karten waarin je strijd in gelijkwaar-
dig materiaal dat door de organisatie wordt verzorgd 
en waarbij de kosten nog enigszins behapbaar zijn. Met 
hulp van mijn ouders en een aantal sponsoren uit de 
regio heb ik in de jaren daarna mijn droom om wereld-
kampioen te worden kunnen najagen in tal van landen 
verspreid over de wereld. 

Na een 3e plek in Brazilië (2009) en een 2e plek in Ameri-
ka (2010) werd ik een aantal jaar later (in 2017) voor het 
eerst wereldkampioen indoorkarten in Madrid (Spanje). 
Deze titel was een fantastische bekroning op mijn spor-
tieve carrière en een beloning van veel trainingsarbeid 
en passie die ik in de sport heb gelegd. In 2018 wist ik 
de wereldtitel met succes te verdedigen in het Poolse 
Szczecin. 

Ondanks het behalen van deze mooie titels is mijn 
sportieve ambitie nog verre van uitgeput. Naast judo 
en karten heb ik altijd aan andere sporten gedaan zo-
als hardlopen en mountainbiken, in eerste instantie om 
mijn conditie op peil te houden. In de loop der jaren ben 
ik het hardlopen steeds leuker gaan vinden en heb ik 
steeds vaker aan hardloopwedstrijden meegedaan. Veel 
kleine wedstrijden in Walcheren of Zeeuws-Vlaanderen 
waar ik veelal samen met mijn sportieve moeder naar 
afreis en soms ook grote wedstrijden elders in het land. 
Sport en zeker ook hardlopen is voor mij een ideale af-
wisseling met mijn werk en mijn agenda is dan ook in 
veel weekenden gevuld met sportactiviteiten.

Terug naar de halve marathon. In de eerste kilometers 
zie ik de leiders in de wedstrijd in de verte wegschieten. 
Ik heb veel bewondering voor het tempo waarin zij lopen 
en de trainingsuren die ze daarin moeten stoppen. Voor 
de topklasseringen doe ik zelf niet mee in dit soort wed-
strijden en zoals waarschijnlijk de meeste recreatieve 
lopers haal ik mijn voldoening vooral uit het volbrengen 
van de wedstrijd in een mooie tijd voor mij persoonlijk. 
Het was vandaag mijn eerste deelname aan de halve 
marathon van Cadzand-Bad, maar gezien de verhalen 
van mede lopers over het parcours heb ik vandaag niet 
de ambitie om mijn PR op de halve marathon (1u 26m) 
aan te scherpen. De eerste 5 kilometer gaan soepel en 
dan draaien we het strand op, eerst de trap op naar bo-
ven, dan in sneltrein vaart naar beneden door het mulle 
zand om vervolgens snel het harde deel van het strand 
op te zoeken. 
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Dat duurde niet lang, want het was hoog water en dus 
was het strand relatief smal. Ik ben zeker geen ervaren 
loper op het strand, maar voor mijn idee was het strand 
relatief goed te doen en ik probeerde te laveren tussen 
de paalhoofden zonder te veel energie te verspelen. De 
schuimkoppen vlogen over het strand, in de verte was 
Breskens in zicht, naast het afzien was het zeker ook af 
en toe genieten van het Zeeuws-Vlaamse landschap. 
Mijn roots liggen in Zeeuws-Vlaanderen, mijn opa van 
94 komt uit Aardenburg en na omwegen in Sas van Gent 
en Koewacht woont hij momenteel in Axel, ik kom graag 
in het Zeeuws-Vlaamse.

Ik ben door flink wat mensen ingehaald op het strand 
maar wilde niet al mijn kruit verschieten nog voor de 
helft van de wedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me 
niet uitgebreid verdiept had in iedere kilometer van het 
parcours maar ik wist wel dat er nog lastige stukken zou-
den volgen. Het 2e deel van de wedstrijd vond ik per-
soonlijk erg gaaf, houten bruggetjes en kleine paadjes, 
zowel verhard als onverhard, naar boven en naar bene-
den in het duinengebied langs de kust, je kan je gerust 
lovend uitlaten over de schoonheid van het parcours. 
Na een kilometer of 14 gris ik nog snel een half banaan-
tje mee bij een verversingspost, die ging er wel in. Met 
zoveel mede lopers om je heen is het niet moeilijk om 
gemotiveerd te blijven en gezamenlijk met een paar an-
dere, mij onbekende, atleten probeer ik het tempo in de 
laatste 4 kilometer nog wat op te schroeven. Ik heb de 
laatste weken 2 tot 3 keer per week getraind in voorbe-
reiding op de marathon van Rotterdam waar ik in mijn 
6e marathon graag mijn PR van 3u 10m zou willen aan-
scherpen. De Midwinter marathon past dan ook perfect 
in die voorbereiding en ik merk in de laatste kilometers 
dat de training zich uitbetaald en dat ik zowaar kan ge-
nieten van het panoramische zicht van de kustlijn. 

Na 1 uur en 34 minuten finish ik met live commentaar 
van Theo en onder de boog van sponsor Mammoet en 
neem ik voldaan mijn mooie medaille en een flesje AA 
in ontvangst. Het was een heerlijke hardloop dag en ik 
hoop dat de andere lopers dat met mij vonden. Ik hoop 
er volgend jaar opnieuw bij te zijn!

Ruben Boutens



3534

CLUBBLAD 1 - 2019

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

Mammoet Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad
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Waarderingsspeld

Lieve, lieve Froukje,

Meer dan 25 jaar ben jij lid van A.V. de Wielingen. De vereniging waar Cathy, jullie dochter, jaren geleden haar 
opwachting maakte. Omdat Cathy lid was, besloot jij, Froukje dat je wel eens een jurycursus kon gaan volgen. 

Wat je toen niet wist, is dat jij voor jaren verbonden zou zijn met onze club.

Vanaf 1997 heb je met jouw lieve vriendin Gusta de Waard, het wedstrijdsecretariaat, beheerd. Dit heb je tot 2007 
kunnen doen omdat toen Gusta helaas overleed. Toen besloot jij deze taak helemaal op jezelf te nemen. 

Ook bij de trimlopen van A.V. de Wielingen speel jij een sleutelrol, jij verzorgt de inschrijving, 
reikt de startnummers uit, je telt de kas en je verwerkt de uitslagen enz. enz. 

Naast de voorgenoemde taken heb jij 3 jaar lang de ledenadministratie verzorgd. 
En natuurlijk mocht jij niet ontbreken tijdens de vele edities van de Halve Marathon van Cadzand

waarbij Theo en Wim stevig op jou kunnen en willen leunen; hierbij ben je hun steun en toeverlaat.

Kortom, Froukje, heel wat uren heb jij in A.V. de Wielingen gestopt.

Vanzelfsprekend vindt het bestuur van A.V. de Wielingen dit niet. Want ondanks dat jij ernstig ziek bent, 
ga jij door met alles wat je eerder deed en dit met dezelfde inzet. Zo ben jij begaan met de vereniging. 

Voor de inzet die jij al meer dan 20 jaar toont, willen wij als bestuur van A.V. de Wielingen 
onze dankbaarheid uitdrukken door jou, Froukje, de waarderingsspeld van de Atletiekunie overhandigen. 

Lieve Froukje bedankt voor alles wat jij voor A.V. de Wielingen doet.
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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 bestuursleden. 
Het huidige bestuur bestaat uit 6 personen. Dit is voor een groeiende vereniging als A.V. de Wielingen niet voldoen-
de 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 indiening 
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 werkzaam- 
heden zitten vooral in de voorbereiding. 

 ➜ TRAINERSCOÖRDINATOR / TRAINER

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

 ➜ VERSTERKING VAN ONZE REDACTIE / MEDIATEAM

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

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

Het bestuur.

Vrijwilligers gezocht!
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De weg er naartoe was niet geheel zonder obstakels, maar uiteindelijk stond Frédérique Burkin dan toch 
aan de start van het NK 10 km op de weg tijdens de Groet uit Schoorl Run.

In de regenachtige 10de editie gingen Michel Butter met 28:54 en Susan Krumins in 31:11 met de nationale titel aan 
de haal. Ook Frédérique Burkin was naar Schoorl gekomen om de winst in haar categorie, vrouwen 45, op te eisen. 
Helaas was haar directe concurrente Carolien van de Kreeke in een tijd van 38.43 net iets sneller over de streep. 
Frédérique wist knap 2de te worden in een tijd van 40:03.

Podiumplaats voor Frédérique Burkin NK10 op de weg

Mammoet Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad
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Mammoet Midwinter HM 2019: 
Terugblik organisatie-duo Willem & Theodorus

BEDANKT
Het zijn maar zeven letters, maar ook na de zevende 
maal het als MVO’s (meewerkende voormannen) orga-
niseren van de Mammoet Midwinter, dekken die zeven 
letters wel de lading. Dit vormde ook de kop boven de 
mail die we ‘the day after’, richtten aan de tientallen vrij-
willigers, sponsoren en kleine 1500 (!) deelnemers die 
van start gingen en finishten op de Cadzandse Boule.

Ja, we werden een beetje overdonderd door de enorme 
toeloop, maar behoudens het soigneren van het laat-
ste kwart van de wedstrijd (en dat is onze bedoeling ook 
niet geweest), hebben we nagenoeg geen wanklanken 
en louter lovende woorden op ons neer zien dalen. Het 
was een succes, mooie strijd vooraan, maar vooral de 
start waar de laatste deelnemer na een kleine 3 minuten 
pas echt zijn tocht kon aanvangen, was indrukwekkend. 
Een kilometer lang lint van 1470 deelnemers… In 7 jaar 
tijd bijna een 3-voudiging van het aantal deelnemers. En 
we blijven er maar in slagen dat men het gewoon als een 
uitzonderlijk gezellig en vooral gastvrij evenement blijft 
ervaren. En dat is en blijft toch de missie.

Grenzen….
Maar waar zijn de grenzen…, we tasten ze af. De laatste 
jaren blijken we telkenmale, en inmiddels met serieuze 
voorsprong, met ons cluppie de grootste halve mara-
thon van Zeeland te organiseren. Wanneer we terugkij-
ken passeerden er in 2018 in Sluis (jawel Gemeente Sluis 
mag trots zijn!) 544, Vrouwenpolder 486 en Renesse  
442 lopers de finishlijn. En in Cadzand in 2019… 1255 
finishers op de Halve Marathon. 

Opvallend in deze lijst is natuurlijk wel de aanwe-
zigheid van voornamelijk ‘badplaatsen’. Met ruim 
60 Wielingers aan de start over de diverse on-
derdelen, zijn we blij dat een zeer groot aantal le-
den actief is geweest als deelnemer of vrijwilliger.  
Eendracht maakt immers macht!

De meten-is-weten opstelling ziet er inmiddels weer  
indrukwekkender uit:

En nu op naar 2-2-2020….
Als getallen-liefhebbers zijn we blij jullie te mogen aan-
kondigen dat de 29e editie staat ingepland voor 2-2-20. 
Inmiddels is er geëvalueerd door ons als duo en later 
met het zgn. groot comité. De lessen zijn getrokken, 
de ideeën ontsproten en de plannen worden weer al  
gemaakt. Ook heeft er inmiddels een overleg met de  
gemeente plaatsgevonden. Dit puur om vooraf zaken 
af te stemmen en af te stemmen. Ook de gelegenheid 
benut om onze actieve club en bijdrage aan de promo-
tie van onze mooie kustgemeente onder de aandacht te 
brengen.

Nu het einde van februari nadert stallen wij het ‘project’ 
even in de kast, dat bij ons de raderen 365 dagen draai-
en zal misschien niet onbekend zijn, maar we wachten 
toch echt zo’n beetje de heetste dag van het jaar (medio 
augustus) af om het startsein voor opnieuw een ‘andere’ 
editie te geven. Op naar weer een editie van ca 1000 
deelnemers, want dat mag inmiddels toch de doelstel-
ling zijn. Groter mag maar moet niet.

Dank aan allen die op enige wijze hebben bijgedragen, 
deelgenomen of aanwezig zijn geweest! Daar doen we 
het immers voor, voor ‘ONS’ de AVdWee.

Wielingergroet, Wim & Theo

1/2 marathon 5 km Jeugd Totaal
2005 291 52 19 362
2006 309 55 21 385
2007 372 83 19 474
2008 363 70 11 444
2009 342 65 9 416
2010 411 73 11 495
2011 428 97 19 544
2012 325 49 9 383
2013 513 98 11 622
2014 748 136 45 929
2015 717 116 38 871
2016 792 149 20 961
2017 882 127 32 1041
2018 1041 143 36 1220
2019 1255 183 33 1471
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