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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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© 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.

Ondergetekende is gevraagd om het voorwoord te schrijven van deze editie van het wederom goed gevulde 
clubblad. 

Zo is o.a. te lezen een, voor een ieder die wat langer lid is, herkenbaar verslag van Marco van de Meulen over onze 
eigen “tijdklok”. 

Deze zomer heeft Simon de Feijter deelgenomen aan een tweetal triatlons. Hoe het hem is vergaan, heeft hij voor 
jullie op papier gezet. 

Wat te denken van Theo Rabout die deelnam aan de ZwartepolderZeeZwemtocht? Zou hij het zo weer doen? Het 
antwoord geeft hij verderop. 

Dwars door de Zwingeul was voor Pauline Scheele een heel avontuur. Hoe het gaat is vergaan? Lees gauw verder. 

Frédérique Burkin

Colofon

Voorwoord
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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

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

OOSTBURG

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEOOSTBURG.NL

OOK WIJ 
GAAN TELKENS 
VOOR EEN 
NIEUW PR
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Jelle Goethals 
Veerle van de Velde–Dekker 
Mats Lips
Lynn de Putter
Sabine Rausch
Merel van de Wiele
Siep de Zwart

Corrie de Jonge
Teun van Damme
Milla-Rose Richards
Alison Kasule
Isa de Taeye
Anouk Schol
Esther Fieret

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
VACANT

 ➜ SECRETARIS
VACANT

 ➜ 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

Sephania Bron
Samuel Godinho
Cristiano Godinho
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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
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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

Deltahoek 116, Breskens
T +31 (0)117 - 760 056

info@vanpouckefiscaal.nl
www.vanpouckefiscaal.nl



CLUBBLAD 3 - 2019

98

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 
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 en Lennart Verheul
Donderdag 19.00 tot 20.00 uur

 ➜ Junioren C, B en hoger 
Lennart Verheul
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
Donderdag 19.30 uur

 ➜ Loopgroep 2
Patrick van Quekelberghe
Dinsdag 19.30 uur

Beide groepen starten de zondagmorgen om 10.00 uur in 
Cadzand-Bad aan de parking net voorbij hotel Noordzee.

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

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

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

Geeske Hamelink
Dorpsstraat 21, 4505 AN  Zuidzande 
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
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Athletics Champs Hulst 2019

Zaterdag ochtend 7 september begon het leuke, gezellige en smakelijke kamp. Er waren best veel kinderen 
gekomen, wel 27. Het waren leuke spelletjes zoals Athletic Champs, levend stratego en speurtochten. 

We hebben lekker boterhammen, broodje knakworst, pannenkoeken en barbecue gegeten en drankjes gedronken. 
We hebben ook heerlijk geslapen en zijn lekker wakker geworden. Ik hoop dat er nog veel kampen kunnen volgen 
met veel spelletjes en gezelligheid! Bedankt alle leiders, begeleiders en leden voor de gezelligheid!

Groetjes van Ruyan Geerts!

Berichten uit het bestuur

Bestuursleden

Onlangs heeft het bestuur een “brandbrief” gestuurd naar alle leden van A.V. de Wielingen. Een handvol ouders heeft 
positief gereageerd. Drie potentiële nieuwe  bestuursleden zijn bereid gevonden A.V. de Wielingen te helpen de toe-
komst in te loodsen. Dat is in elk geval een stap in de goede richting maar wij zijn er nog niet want wij zijn nog niet 
uit de gevarenzone. Graag zouden wij qua bestuursleden ruimer in ons jasje willen zitten. Door een te kleine groep 
moet er tal van taken worden verdeeld. Op pagina 5 en 9 kunt u zien welke functies er allemaal zijn in onze atletiek-
vereniging. Een aantal van die functies is nog steeds vacant. Wij doen daarom nogmaals een dringende oproep naar 
onze leden. Jullie zijn hard nodig enne veel handen maken licht werk!

Website

De website is bijna klaar! Nog een aantal puntjes op de i en onze nieuwe website kan volop in gebruik worden geno-
men. Zodra de website helemaal klaar is, informeren wij jullie hierover. 

Clubkleding

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om de clubkleding bij Koole Sport aan te schaffen. De kleding is te koop in de 
winkel maar kan ook via internet worden besteld. Wel zo handig in ons druk bestaan. 

VAC engineering Natuurlopen

De druk bezochte Zomerlopen zijn achter de rug; wij zijn weer toe aan de Natuurlopen. Wil je eens lopen op uitda-
gende parcoursen? Dan zijn de VAC Engineering Natuurlopen iets voor jou. De data van deze Natuurlopen vind je 
verder in het clubblad. 

De Elderschanscross

Altijd een echte cross willen lopen? A.V. de Wielingen organiseert 23 november 2019 de Elderschanscross. Iedereen, 
of je nou wel of geen licentie hebt, is welkom! Loop je zelf niet mee? Kom dan je clubleden aanmoedigen. 
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Tijd - De klok

Als ervaren zeezwemmer en hardloper sinds jaar en 
dag train en loop ik al jaren langs onze West-Zeeuws-
Vlaamse kust. Specifiek herinner ik me vooral mijn 
eerst jaren lidmaatschap bij AV de Wielingen, die 
naast de trainingen op het veld naast de inmiddels 
opgeheven tennisvereniging, ook op zondagmorgen 
aan de kust plaatsvonden. Hard labeur en zware 
hellingen al dan niet met iemand op je rug, lange 
en korte tempo’s langsheen de 100m palen langs 
het duinpad en vooral veel, heel veel plezier. Nadien 
brandnetelthee op de parking van de Wielingen en 
toen ik ouder werd ‘s middags een slaapje als het 
op zaterdagavond zaterdagnacht of zondagmorgen 
was geworden bij het uitgaan. 

Jaren verstreken, lopen werd triatlon, triatlon werd 
veldrijden, veldrijden werd schaatsen, schaatsen werd 
skeeleren, skeeleren werd weer lopen en lopen werd 
weer triatlon. Ik vergeet nog een paar sporten maar dat 
mag geen naam hebben. Maar die triatlon, (achtste en 
kwart voor de duidelijkheid), dat was na al die jaren weer 
leuk, en zwemmen is daar de eerste discipline. En dat 
was bij mij nou net het slechtste onderdeel, al is dat ook 
weer relatief als je het vergelijkt met de gewone huis- en 
tuinzwemmer. Tijd is bij alle sporten een drijfveer, eerste, 
tiende, vijfentwintigste of zeventigste, al is dit voor een 
ieder maar een plaats, maar tijd… dat is te verbeteren 
en dan maakt de plaats niet zoveel uit. Dus zoeken in de 
uitslagen van de triatlons van weleer, zoals die van mijn 
jeugddorp IJzendijke van wijlen Johnny, één van de groot-
ste in de jaren 80. 

Rond de 18 à 19 minuten over een kilometer, dat moest 
beter kunnen en ondanks dat ik de halve eeuw was ge-
passeerd ondertussen, werd ik lid van ZV Scheldestroom, 
de zwemvereniging, om die tijd te verbeteren. Viermaal 
in de week trainen loonde want de tijd werd 17 minuten 
en het zwemmen, vooral buiten en in zee, werd leuk in 
plaats van de vroegere martelgang. Dus toen ik bekend 
werd met zeezwemtochten die voor de kust van Walche-
ren werden gehouden kon ik mijn energie daar in kwijt. 
Heerlijk onbevangen zwemmen in open water, hoe hoger 
de golven, hoe liever ik het heb! En ondertussen een goe-
de basis leggen voor het startonderdeel van de triatlon. 
Toen ik nog skeelerde reed ik wedstrijden vooral in Zee-
land en kreeg ik (met twee compagnons Fred en zoon 
Theo) het voor elkaar om vijf jaar lang een sterk bezet-

te wedstrijd te organiseren in Oostburg op ons eigen  
industrieterrein. Iets organiseren ligt me wel en toen er 
veel vraag was naar een zeezwemtocht aan deze kant 
van de Schelde  begon het wat te kriebelen. Wat zou het 
mooi zijn om een tocht te organiseren in dat water waar 
we die ontelbare trainingen van Jan langsheen gelopen 
zijn, waar we François nog eens in het water duwden en 
waar Joeri zich afkoelde na een zondagmorgentraining 
die hij dubbel afwerkte… 

En zo kwam er een zeezwemtocht vanaf Breskens naar 
Cadzand, langs het pad waar we de zaterdagmiddagen 
een lange duurloop deden vanaf de Napoleonhoeve 
naar nu de Jachthaven en terug, een vast groepje, tem-
po nooit hoger dan 10 per uur want zo zei Jan altijd, 
het is een rustige lange duurloop. Die tijd, want tijd is 
niet alleen een klok maar ook een ervaring van een be-
levenis, wat was die mooi! Zwemmen in zee is ook zo’n 
belevenis, je zwemt net buiten de paalhoofden en van-
af het land of duinpad lijkt dat niet ver, maar o wee als 
je in het water ligt, dan lijkt de afstand ineens ontzet-
tend ver en bij golven lijkt het net of je midden op een  
oceaan zwemt. Dus wat was ik blij dat er op de bewuste 
woensdagavond, toen de tocht van start ging, geen wind 
was, geen golven en veel stroming. Het was springtij en 
pakte in mijn geval goed uit. Hele rustige zee, stroming 
van bijna 4 km per uur mee en een watertemperatuur 
van 21 graden. Ideaal voor een eerste keer, temeer om-
dat er toch veel mensen de moed hadden om in zee te 
zwemmen, al dan niet door mij overgehaald… Springtij 
bij slecht weer wil ik maar niet aan denken maar kan een 
ieder zich wel voorstellen. 
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Tijd, tijd was er genoeg, lange dagen in juli, maar voor 
sommigen is die tijd toch weer een dingetje, immers tijd 
is te verbeteren hebben we eerder al gezegd. Dus komen 
we nu bij het einde van dit stuk aan waar het eigenlijk 
om ging, namelijk hetgeen bruikbaar is bij zowel lopen, 
zwemmen als eender welke sport waarop men deze tijd 
kan aflezen, namelijk de tijdklok. Die had ik niet maar ik 
wist natuurlijk wel dat de Atletiekvereniging, waarvan ik 
ruim 30 jaar lid ben, er wel één heeft. Dus die klok heeft 
zijn tijd weer mogen tonen aan alle aankomende zwem-
mers die uit het water het strand opstormden, zoals hij 
zijn tijd ook toonde bij mijn skeelerwedstrijden en bij alle 
zomerloopjes! 

Op zondag 18 augustus doe ik mee aan 1/8 triatlon 
in Gent. Vorig jaar zijn daar verschillende clubleden 
van triatlonvereniging “de Zwinstreek” al naar toe 
geweest, maar voor mij is dit de eerste keer daar. 

Omdat het kortbij is en er meer bekenden meedoen lijkt 
me dat wel leuk. De dagen voor de wedstrijd neem ik 
alle informatie nog eens door en zie ik tot mijn schrik 
dat de zwemafstand 750 m is. In verhouding tot de fiets- 
en loop-afstand is dat best veel. Bovendien is het een 
“stayerwedstrijd”, wat betekent dat je bij het fietsen kan 
en mag profiteren van het rijden in een groep. Maar om-
dat ik toch al ingeschreven ben moet het maar gebeu-
ren. 
Het zwemmen kent een vrij massale start met ongeveer 
400 starters tegelijk geloof ik, dus dat betekent 750 me-
ter vrij-worstelen in open water. Maar ik kom achter in 
de middenmoot uit het water, dus dat valt niet tegen. 
Ook het fietsen (4 rondes van 5 km) gaat lekker, het is 
een goed parcours en het stayeren is niet zo gevaarlijk 
als ik gevreesd had. Het laatste onderdeel (5 km) lopen 
gaat 3 keer door een sporthal. Al met al een leuke wed-
strijd en een resultaat waar ik wel tevreden mee kan zijn, 
1 uur, 20 minuten en 38 seconden. Als kers op de taart 
hoor ik bij mijn derde doorkomst in de sporthal Wielin-
gen-collega Theo Rabout omroepen, omdat hij zich op 
het podium moet melden als derde in zijn leeftijdsklasse.

Dan op 4 september iets wat volgens mij, voor triatleten 
uit de buurt, toch wel de wedstrijd van het jaar is. De 
Zwintriatlon, een wedstrijd die start met 1 km zwemmen 
in Sluis, 45 km fietsen door de polder naar Knokke en 10 
km lopen over de boulevard van Knokke. Ik mag al vrij 
vroeg starten (een voordeel van het ouder worden blijk-

1/8 triatlon Gent 18 augustus 2019 &
1/4 triatlon Sluis 4 september 2019

baar). Omdat het voor de start al regent is dat wel fijn, 
want onder deze omstandigheden staan wachten in de 
wisselzone is koud. Het zwemonderdeel gaat moeizaam, 
en als ik in de wisselzone kom om mijn fiets te pakken 
zijn bijna alle andere atleten die gelijk met mij gestart zijn 
al vertrokken. Later blijkt mijn zwemtijd 25 minuten en 
25 seconden te zijn. Toch wel 1,5 minuut langzamer dan 
eigenlijk gepland. Maar het geeft ook aan dat er meer 
goede zwemmers in deze wave gestart zijn. Na de wis-
sel start het fietsonderdeel. Het eerste stuk fietsen we 
van Sluis richting Potjes. Dit valt alles mee. De gevreesde 
wind en regen lijken reuze mee te vallen. Helaas, als we 
voor Potjes linksaf de polder inslaan blijkt dat de wind 
en de regen toch stevig aanwezig zijn. Met het overgrote 
deel tegenwind en soms behoorlijke regenbuien fiets ik 
slingerend door de Nederlandse en Belgische polders 
richting Knokke. Daar aangekomen zie ik dat mijn fiets-
tijd toch niet zo slecht was als ik gevreesd had. Eén uur 
en 26 minuten gedaan over de 45 kilometer fietsen. Alle 
reden dan om ook tijdens het lopen alle zeilen bij te zet-
ten. Niet treuzelen met wisselen dus, en zo snel mogelijk 
proberen in het goede loopritme te komen. Dat lukt aar-
dig. De 10 kilometer lopen kan ik nog 46 minuten en 40 
seconden afleggen. Tijdens de laatste 2 kilometer komt 
weer Wielingen-collega Theo (eindtijd 2 uur 18 minuten 
en 25 seconden) voorbij. Helaas voor hem zal dit niet 
genoeg blijken om onze onderling battle in zijn voordeel 
te beslechten. Mijn eindtijd is 2 uur 45 minuten en 10 se-
conden. Ik heb het niet nagezocht maar dat zou in deze 
wedstrijd wel eens mijn persoonlijke record kunnen zijn. 
Gezien de omstandigheden alle reden om tevreden te 
zijn.

Simon de Feijter

Ik weet nog de tijd dat deze er niet was en het na aan-
komst een vragen was aan wie het kon weten in wel-
ke tijd we aangekomen waren en meer nog, of de tijd 
van eerdere belevenissen was ingehaald of dat deze 
ons had ingehaald…. Meerdere vergaderingen gingen 
er aan vooraf voordat AV de Wielingen jaaaren geleden 
overging tot aankoop van een tijdklok en deze eerste 
is ondertussen al weer vervangen door een nieuwere. 
Moraal van het verhaal, die klok past ons allemaal. Dank 
voor het gebruik!!

Marco van der Meulen
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ZwartepolderZeeZwemtocht… 
ervaringen van een debutant

Stond het op mijn bucketlist? Nee. Had ik ooit ge-
dacht ruim zes kilometer in zee te zwemmen? Nee.  
Maar ieder mens heeft zo van die mensen die als 
‘rode draad’ door het leven lopen. En als die man 
(Marco van der Meulen) met zijn gekende enthousi-
asme speciaal op een donkere avond in Maart naar 
de Aardenburgse voetbalvelden afreist en braaf 
wacht tot je de training afgewerkt hebt om vervol-
gens een sponsor- en deelnameverzoek neer te leg-
gen, dan zit je nog met de nodige twijfels, maar is 
nee niet het gepaste antwoord….

Met Marco heb ik immers al de nodige sportieve rob-
bertjes uitgevochten. Menig trimloop en triathlon liepen 
en lopen we elkaar in de weg. We liepen duizendjes in 
2.40/2.50 op training op de baan van Knokke omdat de 
Wielingen nog geen baan rijk was. Ondertussen fietste 
‘Matthijsje’ van een paar turven groot mee op de baan. 
Ook vormden we samen met vader Fred het olijke orga-
nisatietrio dat zich de Skeelervrienden WZVL noemde. 

Ik denk er nog vaak aan terug dat de ‘mesuutjes’ kwa-
men smeken of ze toch wel mochten meedoen. Ze wa-
ren immers nog wat te jong maar geheel in onze organi-
satielijn, verruimden we de leeftijdslimiet. En dan zie je 
dat die mannetjes mannen worden en de alternatieve 
elfstedentocht winnen. Machtig!

Zodoende hier het relaas van deze ‘dwaas’ die op een 
zomerse woensdagavond in juli (de 17e om exact te 
zijn) zich dus liet verleiden om eens mee te gaan doen 
aan een zeezwemtocht. Marco vond het immers tijd 
dat deze steeds populairder wordende discipline naar 
de Zeeuws-Vlaamse kust gehaald moest worden. Mede 
omdat de route van Beachhouse naar Puur paste bij 
mijn beperkte ademhalingstechniek (enkel onder linke-
rarm en dus golven niet in de snoet), besloot ik mij in te 
schrijven.

Eenmaal aan het idee gewend, toch ook wel benieuwd 
hoe het strand en onze kust vanuit dat gezichtspunt er-
uit zouden zien. Al lopende kent de kustlijn inmiddels 
geen geheimen meer, maar dit is toch ‘even de bakens 
verzetten’.  

Zeezwemmen was en is immers voor mij één comple-
te ‘black box’ en de verhalen over ebstroom en waar je 

moest zwemmen om optimaal gebruik te kunnen ma-
ken van de stroming, werden in diverse versies met me 
gedeeld, kortom gewoon eens deelnemen aan iets met 
de echte Olympische gedachte. 

Ik wist totaal niet wat me te wachten stond en stopte 
voor alle zekerheid een paar energie-gelletjes in de eni-
ge kameraard van deze tocht (de tot Reynaert omge-
doopte vosje (boeitje)). Stel je voor dat de hongerklop 
mij in de macht kreeg of ik voor ik het wist moederziel 
alleen richting Engeland aan het zwemmen zou zijn…

Nagenoeg achteraan het deelnemersveld van 150 deel-
nemers koos ik na de ‘briefing’ van Marco het ruime sop. 
Me instellend op een zwempartijtje van anderhalf uur, 
startte ik zeer behoudend en zag van onder mijn ‘ade-
marm’ de strandpaviljoens als ‘ijkpunten’  vlotjes pas-
seren. Ik had het dan ook getroffen, qua golfslag (bijna 
nihil) en stroming (bijna optimaal), zorgden ervoor dat ik 
voor aleer ik het wist Dok 14 zich aandiende. Het zwarte 
gat van de zwarte polder had me dus niet klein gekre-
gen.

Dan toch maar gaan versnellen, want deze klus gaat 
geen anderhalf uur beslaan. Vlot zie ik de tent van me-
de-sponsor Wimpie al opduiken en begin af te draaien.  
Ondertussen zie ik de deelnemers voor me richting de 
reddingboot (één van de boten die voor de veiligheid 
zorgden) zwemmen recht voor me. Omdat ik vreesde 
iets van de briefing gemist te hebben, volgde ik als een 
schaap de kudde (een standaard die ik in mijn dagelijk-
se leven probeer uit te bannen). De gevolgen van het 
volgen heb ik daarna geweten. We dreven weg door de 
stroming en kom dan maar eens terug. Stuurde mijn 
roer weer rechts en beetje rechtsomkeert want 

Ruig was ik inmiddels gepasseerd. Meende met krachti-
ge slagen meters te maken maar wanneer ik die mening 
wilde staven aan het aantal palen van de paalhoofdrij 
dat ik was opgeschoven, concludeerde ik al snel dat het 
een soortje ‘met de kraan open dweilen’ was. Snel her-
schreef ik mijn ‘ landingsplan’ en zwom schuinweg rich-
ting ‘Ruig-beach’. Daarbij wetende dat ik meer richting 
Moio-Beach zou aanmeren, maar ik schatte in dat men 
me dat niet kwalijk zou gaan nemen. Ik ben toch uitein-
delijk iemand die het liefste een eindje loopt en lid is van 
AV de Wielingen en niet van ZC Scheldestroom….



CLUBBLAD 3 - 2019

1514

Dwars door de Zwingeul 2019

Al een aantal jaar doe ik in de zomermaanden mee aan de zomerlopen. Waar ik dit eerst vooral deed om 
lekker bezig te blijven in de zomervakantie als andere sporttrainingen stilliggen, ben ik afgelopen jaar wat 
regelmatiger voor mezelf gaan lopen. Na de Sylvesterloop op oudejaarsdag en de natuurlopen in de winter, 
stond er naast de vertrouwde zomerlopen nog één andere loop op de planning: Dwars door de Zwingeul.

Zo vertrok ik op de zonnige zondagmorgen vol goede moed naar de Zeemeeuw om me op te geven voor de 7 ki-
lometer. Onderweg daarheen kwam ik al een heleboel bekenden tegen met wie ik een praatje maakte en wat info 
probeerde inwinnen. Ik wist immers nog niet echt wat ik ervan moest verwachten… Nadat de jeugd terug boven 
gekomen was, ging ik zelf klaarstaan om te starten. Het eerste stuk was door het zachte zand, dat viel al behoorlijk 
tegen. Nadat we het startpunt weer gepasseerd hadden ging het parcours door de duinen richting de geul. Waar 
ik een waterdiepte van ongeveer 20cm had verwacht, stond ik tot mijn grote verbazing tot mijn knieën in het water! 
Toch was het water wel lekker verkoelend. Daarna kon je op het iets hardere zand een beetje op adem komen van 
het eerste stuk. Dat was fijn, want het stuk dat daarna volgde was enorm afzien. Duin op, duin af en door het mulle 
zand: ik wist dat het zwaar zou worden, maar dit had ik niet verwacht. Het was wel erg fijn dat er mensen rond me 
liepen. Dat motiveert om door te blijven gaan. Na heel wat geploeter liep ik op een gegeven moment naar beneden 
en zag ik de geul weer! Het water was nog een beetje dieper geworden, maar wetende dat ik er nu echt bijna was en 
met allemaal supporters die me aanmoedigden, kreeg ik extra energie en haalde ik de finish! Het was heel erg zwaar 
en hoewel het even duurde voor ik de lol van het lopen weer inzag, ben ik enorm trots dat ik het toch gedaan heb! Ik 
kan er met een tevreden gevoel op terugkijken.Bedankt aan de organisatie en aan alle supporters die me onderweg 
aanmoedigden om door te gaan. Of ik volgend jaar nog eens mee doe? Wie weet…

Pauline Scheele

Eenmaal de finishlijn overschreden, bleek ik toch nog 
best een aantal (deels ervaren) zwemmers achter me te 
hebben gehouden. 104e van de 150 in 1.04.40. Dus ook 
het ‘competitie-beestje’ had toch een beetje zijn ‘goes-
ting’ gekregen. En ben ik nu gebeten door de ZouteZee-
Zwem-microbe??  Niet echt, vond het zeker een ervaring 
rijker. Staat toch weer mooi op het multi-sport palmares. 
Ebstroom was mij onbekend maar voelde toch wel lek-
ker aan. Zal er niet voor gaan reizen naar de ‘overkant’, 
maar als Marco (ondersteund door Hedy en de Van der 
Meulen-brothers) weer aanklopt….. zeg ik nee en geen ja.

Theo Rabout
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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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Vooruitblik 
“De Zeeuwse Verzekeringen Crosscompetitie” 2019-2020

Nu de zomerlopen weer voorbij zijn, komen langzaamaan weer de winterse activiteiten in zicht. Voor de 
meesten onder ons betekent dit trainen voor de Halve van Cadzand of het meedoen aan de VAC Engineering 
Natuurlopen.

De winter is ook het moment om te crossen. Heerlijk door de natuur. Over bospaadjes, grasvlakten en door de 
modder. Hoe koud en nat het ook is, het blijft een mooie ervaring. Op 2 november gaan we dan ook weer van start 
met de Moerschanscross in Hulst. Een deel van de cross gaat over de Liniedijk, een overblijfsel van wat ooit onder-
deel was van Fort Moerschans en de Linie van communicatie ten oosten van Hulst. Eén van de Staats-Spaanse 
linies.

De daarop volgende cross  is onze eigen Elderschanscross in de Elderschans te Aardenburg op 23 november. Door 
het bos hier (speciaal geprepareerd door onze eigen Piet) en achterom hotel de Elderschans, wordt elk jaar weer 
een uitdagend parcours uitgezet. De Elderschans werd in 1604 aangelegd en was onderdeel van de Staats-Spaanse  
linies, de greppel waar we jaarlijks doorheen lopen was waarschijnlijk ooit onderdeel van de gracht rondom de  
Elderschans. 

Op 7 December volgt de Den Inkelcross te Kruiningen. Natuurgebied den Inkel is ontstaan na de watersnood in 1953. 
Het parcours maakt een grote ronde door het bos, waarbij er op verschillende delen bovenop een smal dijkje tussen 
de bomen door wordt gelaveerd. Onderweg steekt er ook nog ergens een stukje caisson uit waarmee ooit de dijken 
zijn gedicht. Voor de liefhebbers is er dan vlak voor de finish nog een stukje met flink wat modder als het geregend 
heeft.

Op 31 december maken we nog een kleine zijsprong naar de 2de Natuurloop in het bos van Erasmus, ook wel de 
Sylvestercross genoemd. Traditioneel voor velen een mooi moment om, voor de oliebollen uit, het jaar sportief af te 
sluiten.

Na de jaarwisseling gaan we op 11 januari verder met de Deltacross in het bos van Westenschouwen. Deze cross 
voert ons door een prachtig bos. Vooral de verschillende hellingen maken dit tot een uitdagende cross.
Op 25 januari, een week voor onze eigen halve van Cadzand, is er dan de Scheldesportcross. Voorheen gelopen op 
het motorcrossterrein, maar nu al een paar jaar op de Batterij te Westdorpe. Ook hier lopen we weer over een stukje 
van de Staats-Spaanse linies.

Een week na d’n Halve vinden we op 8 februari de Grevelingencross op de kalender. Deze cross is iets anders dan de 
overige crossen, maar niet minder uitdagend. Hier crossen we langs het Grevelingenmeer over een grasvlakte met 
slechts een paar kleine hellingen. Grootste spelbreker is hier altijd de wind, het kan er behoorlijk spoken.

We sluiten “De Zeeuwse Verzekeringen Crosscompetitie” af met de Kustcross in Vlissingen. Dit is ook gelijk het Zeeuws 
Kampioenschap Cross. Hier lopen we door het Nollebos en de daarachter gelegen rietvelden. Een parcours met voor 
elk wat wils, bospaden, gras en zompige rietvelden.

Kortom: het Cross seizoen kent vele uitdagende en mooie wedstrijden, heerlijk door de natuur. 
Tot ziens allemaal deze winter bij de Cross !

George Schanck
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moio.nl

moiobeach/moiobeach
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Rugpijn?

www.rugzorgzeeland.nl
 T 06-33729119

De andere
kijk op 
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Iedere atletiekvereniging heeft een scheidsrechter nodig.

Zo ook onze vereniging. Of het nu een wegwedstrijd 
is of een wedstrijd op de baan. De man of vrouw met 
de groene band zie je altijd. Nadat ik in maart 2011 
op onze accommodatie (tezamen met Steven, Arno 
van Damme, Edwin Huigh, Loes van Schuur en en-
kele leden van RKHAV en Scheldesport) met succes 
de cursus van algemeen jurylid (in de atletiekwereld 
bekend als aantekening 60) had afgerond en door 
blessureleed zelf minder aan lopen toekwam, ben ik 
me gaan toeleggen op jureren.

Aangezien elke vereniging een tekort heeft aan juryleden 
word je daarom regelmatig uitgenodigd om te komen 
jureren. Meestal door verenigingen hier in de buurt. Via 
onze jurycoördinator Johan Huigh kreeg ook ik de vraag 
of ik (in 2015) bij het NK masters in Zierikzee en (in 2016) 
bij het NK junioren in Breda wilde helpen en zo kwam ik 
in aanraking met het serieuzere werk en ontdekte ik dat 
het jureren wel erg leuk is om te doen.

Na nog enkele NK’s senioren en junioren en zelfs een NK 
junioren indoor kwam de gedachte op om verder voor 
scheidsrechter te gaan (bekend als aantekening 20, voor 
mij te beginnen op Basis Wedstrijd Official niveau). Nadat 
er overlegd was met Steven, die intussen een ervaren 
scheidsrechter op Competitie Wedstrijd Official niveau 
en Wedstrijdleider is, of dat voor een ouder persoon nog 
wel iets was, werd besloten om er voor te gaan. Een cur-
sus scheidsrechter wordt niet regelmatig hier of in de 
directe omgeving van Zeeland gegeven. In maart 2018 
hoorde ik, opnieuw via Johan, dat er één kwam in Breda 
maar aanzien ik toen vroeg met vakantie ging was dat 

niet mogelijk. Eind 2018 kreeg ik van hem te horen dat 
er nu in april 2019 één in Bergen op Zoom zou wor-
den gegeven. Minimaal 6 cursisten met een maximum 
van 12. Na aanmelding daarvoor en regelmatig op de 
site van de Atletiekunie kijkend (veel aanmeldingen kwa-
men er niet binnen) kreeg ik op 11 april te horen dat 
de cursus, ondanks de geringe deelname (5 personen: 1 
van Delta Sport uit Zierikzee, 3 van Spado uit Bergen op 
Zoom en ikzelf) doorging.

Op donderdag 18 april dus richting Bergen op Zoom 
voor de 1e cursusavond (van 19.00 uur tot 22.30 uur). 
Gelijk al pech. Tunnel een kwartier afgesloten. Al goed 
dat ik dat had ingecalculeerd zodat ik op tijd aankwam. 
De cursusleider was Tim Schellekens, een nationaal 
scheidsrechter. Bij de 1e les ontvang je het wedstrijdre-
glement van de Atletiekunie. Een dik boekwerk van 300 
pagina’s, dat je geacht wordt te kennen. Verder kwamen 
die avond de vaardigheden van een scheidsrechter en 
de taken van hem aan bod. Om 22.30u weer naar huis 
met de nodige zelfstudie met een studielast van 5 uur.

14 dagen later weer richting Brabant voor les 2. Na be-
spreking van het huiswerk komt nu aan bod de instruc-
tie van de juryleden en keuring van het wedstrijdterrein. 
Aangezien een gedeelte op de baan zelf wordt gegeven 
in praktijkvorm loopt de les wat uit en is het reeds mid-
dernacht als ik weer in Zeeuws-Vlaanderen ben. De zelf-
studie heeft weer een studielast van 5 uur en gaat voor-
al over het corrigeren van juryleden en het afhandelen 
van protesten van atleten. Weer 14 dagen later de 3e en 
laatste les. 
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Hierin wordt het huiswerk besproken en vooral de af-
handeling van protesten omdat dat regelmatig voor-
komt in wedstrijden en hierbij krijg je niet alleen te 
maken met atleten die protesteren maar ook hun trai-
ners en/of begeleiders. Ook tenslotte de “goed of fout” 
vragen (examenvragen), waarvan verwacht wordt dat je 
die spontaan beantwoordt en later met behulp van het 
wedstrijdreglement corrigeert.

Alle zelfstudietaken moesten vervolgens een week na de 
laatste cursus worden ingeleverd waarna de cursuslei-
der alles zou nakijken en via de site van de Atletiekunie 
zijn beoordeling zou geven. Een datum werd niet aan-
gegeven. Wachten duurt lang. Via enkele collega juryle-
den uit Zuid-Holland die een paar weken eerder ook de 
cursus scheidsrechter in Den Haag hadden gevolgd ver-
nam ik dat zij hun uitslag een week na inleveren binnen 
hadden. 

Een week voorbij, één maand voorbij. Onze nationaal 
scheidsrechter heeft het waarschijnlijk druk met wed-
strijden en wordt geregeld gezien op de atletiekbaan. 

Maar dan op 28 juli een teken van leven dat de uitslag 
er spoedig aan komt. En dan op 29 juli eindelijk van de 
Atletiekunie het bericht dat ik geslaagd ben en dat ik me 
scheidsrechter, op BWO niveau, mag noemen.

Ik kijk terug op drie intensieve, maar ook leuke en gezelli-
ge cursusavonden. Het is erg leuk om samen met ande-
re cursisten en een nationaal scheidsrechter te sparren 
en ervaringen uit te wisselen. Ik kan iedereen dan ook 
aanbevelen om (na de cursus jurylid) ook de cursus voor 
scheidsrechter te gaan volgen.

Ik zal in de toekomst dus regelmatig als scheidsrechter 
op een atletiekbaan te vinden zijn en hoop daar veel le-
den van onze vereniging (jong en oud) tegen te komen 
en daar hun eventuele protesten (als ze het niet eens 
zijn met de jury) te behandelen om daarna streng maar 
rechtvaardig een beslissing te nemen.

Met sportieve groeten,
Etienne van de Veire.

Pupillen-praatjes

Omdat de jeugd de toekomst is, willen we in elk clubblad een pupil interviewen. Dit keer is dit Leon Herweghe.

Leon, stel jezelf even kort voor
Hoi, ik ben Leon Herwegh. Ben 11 jaar, woon in Schoondijke en zit in groep 8 van OBS De Zeemeeuw in Breskens.
Trainen doe ik op donderdagavond en krijg dan les van Daisy en Corinne het is altijd sportief en gezellig!

Hoe kom je bij AV de Wielingen terecht? 
Omdat ik hardlopen super leuk vind.

Heb je al eens een wedstrijd gedaan?
Mijn eerste hardloopwedstrijd was de Paasloop in Breskens op 1-4-2013, 
de zomerloopjes vind ik ook altijd leuk om aan mee te doen. 
Nu ik lid ben van AV de Wielingen kan ik ook meedoen aan de Athletic Champs.

Wat vind je het leukste om te doen?
Hardlopen is nummer 1, verspringen doe ik ook graag.

Heb je nog andere hobby’s naast atletiek?
Vissen, samen met mijn vrienden.

Wil je nog iets zeggen?
Sportieve groet van Leon
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Fysiotherapie
Sporttherapie

Manuele lymfedrainage
Bekkenbodemreëducatie

Osteopathie
Medische fitness

Therapeuten: 
Rink de Houck en Jeannine Jansen

Ledelplein 2, 4501 BM Oostburg, tel. 0117 - 454 000

 

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

Welkom in de wereld van Ahimsa! 
* Yoga in Breskens: dinsdag & donderdag bij ChrisFit-Gym. 
                              woensdag bij MFC De Korre. 
* Massage: aan huis en op locatie. 
* Barefootrunning: Elke zondag op het strand in Breskens. 
* Coaching: Prive lessen yoga, ademhaling, barefootrunning.

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

0117-851279 
06-83170745 

Elke maand een gratis 
blotevoetenwandeling op het 

strand van Breskens!
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Welkom in de wereld van Ahimsa!

Nijverheidsweg 15
4529 PP Eede NL

 
Tel. 0117 49 28 69
Fax -117 49 30 89

www.installatiebedrijf-vanhal.nl
info@installatiebedrijf-vanhal.nl
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Overeenkomst: beweging.

Voor ondernemers (en sporters) die het verschil willen maken! 

Maar daar houdt dan ook  
alle vergelijk op 
 Wat zoekt u in een 
accountant? Haast en spoed? 
Soms is dat van belang, maar 
in de accountancy zijn focus en 
doorzettingsvermogen toch  
betere eigenschappen! 
 Een accountant/adviseur van 
WEA Zeeland beweegt uw belang 
liever zorgvuldig en weldoordacht 
naar de overwinning!  

Het verschil maken 
 Als ondernemer zoekt u 
dagelijks naar mogelijkheden om 
het verschil te maken. Daarmee 
onderscheidt u zichzelf van uw 
concurrenten en blijft u ze voor. 
 Om dat op een goede manier 
te doen, daar heeft u lef voor 
nodig, daadkracht, visie, overzicht 
en steun in de rug van een 
onderscheidende accountant/
adviseur. 

WEA Zeeland
 WEA Zeeland helpt u  
het verschil te maken. 
 Bent u benieuwd hoe? 

Hulst (0114) 38 29 30
Middelburg (0118) 65 63 65
Oostburg (0117) 45 29 59

E-mail info@weazeeland.nl
Internet weazeeland.nl
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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



CLUBBLAD 3 - 2019

2726

Zwem door de Dwarsgeul

Dit jaar, 2019, was het lange tijd onzeker of het 
geesteskind van Jan doorgang zou kunnen hebben. 
Immers, er was een groot stuk land prijsgegeven 
aan het Zwin en alle beslommeringen eromheen en 
het mogelijke verleggen of uitdiepen van de geul 
maakte het doorgaan van de loop lange tijd onzeker. 
Maar toch, op de 15e september stond hij op de ka-
lender.   

Nadat ik in 2001 de eerste officiële editie van Dwars door 
de Zwingeul wist te winnen in erbarmelijke omstandig-
heden: regen, wind en hagel, voor de toen ongenaak-
bare Sepp Vermeulen, zou ik dit keer na jaren korte af-
stand weer de lange afstand kiezen die in tegenstelling 
tot die eerste versie nu 1, 5 km verder is dan toen. Een 
opspelende kuit die neigde naar een zweepslag maakte 
een pr in de Zwintriatlon onmogelijk, en nu een week 
later de Zwingeul trotseren op blote voeten zoals ik al-
tijd heb gedaan, leek me geen goed idee. Dus een totaal 
andere kijk leek me wel wat. 

Vriend en collega op ‘t werk Johnny, die menig loper al 
op de foto heeft gezet, zou ik ditmaal vergezellen en in 
plaats van dat hij foto’s maakte besloot ik dat eens van 
deze oermens te doen. Terwijl hij toch al 65 lentes telt is 
deze diesel nog springlevend, een hele nacht werken en 
daarna de Zwingeul, daar draait hij zijn hand niet voor 
om, sterker nog, daags voordien loopt hij ook de Osse-
koppenloop nog even, want “ik sta op de affiche  dus kan 
ik deze toch niet laten schieten “. 

Enfin, we hebben samen gelopen, ik steeds tussen-
sprints om mooie plaatjes te schieten met als gevolg dat 
ik bijna nog moeier was dan de gewone normale versie. 

Prachtig ook toen ik een kwartier voor de start opperde 
om even te gaan inlopen. 

“Inlopen?, dat doen we de eerste kilometers wel”, aldus 
Johnny,  dus voor mij ook weer een andere beleving van 
een start, evenals het achteraan staan. Maar ik moet 
eerlijk bekennen, het beviel me uitstekend, broer Jacky 
van Johnny liep in het begin vrolijk met ons mee en al 
keuvelend kwamen we bij de geul. 

Zoals ik al voorspeld had aan de broers was deze dieper 
dan normaal, tijdstip was gezien het alweer opkomende 
water aan de late kant maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Aangekomen in Knokke bij de Haas werden we op-
gewacht door de bedenker van deze ongein, Jan en zijn 
compagnon Marc, die dit keer als verkeersregelaar fun-
geerden. Dank voor de goeie zorgen, al begreep ik van 
de vrouw van Marc dat deze waarschijnlijk niet droog 
naar huis zou gaan… 

Toen wij de tweede keer door de geul wilden kwam het 
water bijna tot de onderste edele delen en was er van 
hardlopen door de geul geen sprake meer, waadden is 
hier meer op zijn plaats. Mooi weer zorgde ervoor dat 
deze editie weer goeie herinneringen achterlaat en ik 
dit keer vanuit de achterhoede ontzettend heb genoten. 
Samen nog een Radler met de broeders waarbij Johnny 
toch wel wat slaap kreeg en vertelde “maar even een 
tukje te gaan doen alvorens weer de nacht in te gaan” 
besloot ik om in de middag de laatste zwemtocht te ma-
ken, twee dagen na volle maan zit de stroming er flink in 
en zo kwam aan deze zondag weer een voldaan einde.

Marco van der Meulen
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 ➜ JARIG IN NOVEMBER

01   Ingrid van de Velde
02   Michel de Meijer
08   Veerle Mornout – Tas
09   Theo Rabout
11   Frédérique Burkin
12   Brent Dobbelaar
14   Milena Legrand–Soomers
14   Syrco Bakker

15   Guusje Dees
15   Eddy Musson
18   Suset de Feijter
18   Marion Huigh
18   Jelle Pol
20   Amor Maertens
20   Elle Verhaegen
22   Floris Huigh

26   Evy Martlé
26   Siep de Zwart
27   Jens Maertens
27   Emma Maertens
28   Annemieke Rijnberg
29   Daisy van de Velde
30   Dirma Verheul

 ➜ JARIG IN DECEMBER

03   Corinne Haeck
05   Florian de Bruijne
07   Lisette de Neve
08   Annet Pol
11   Jan van Hoeve
12   Fred Vermeire

13   Myrthe Stellemans
16   Eva Verschoore
17   Marian Brakman
18   Coby de Dobbelaere
23   Heinz-Peter de Dobbelaere
23   Edwin Dekker

26   Sem Luteijn
28   Robert Vroon
29   Tifara Bron
30   Simon de Clerck

 ➜ JARIG IN OKTOBER

02   Thijs Manders
03   Eva Dees
09   Jeroen de Vries
13   Rick Groosman
13   Ruyan Geerts
15   Miranda van Haneghem

17   Tessa le Grand
18   Emma Dekker
19   Johan Huigh
22   Luka de le Lijs
23   Etienne van de Veire
23   Marc van Waes

29   Pamela Manders
29   Esther Verhaegen
30   Erik-Jan Werkman
31   Michel de Ruijsscher

Verjaardagen
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Via Vlieland naar Vrouwenpolder

In voorbereiding op de kustmarathon was ik op zoek 
naar wat zwaardere halve marathons. Hierbij kwam 
ik bij de halve marathon van Vlieland en de kustloop 
in Vrouwenpolder uit. De halve van Vlieland had ik 
al eens eerder gelopen en ook in Vrouwenpolder al 
eens. De eerste is op 11 augustus en de tweede op 
7 september.

Op Vlieland is de halve een onderdeel van een loop met 
drie afstanden en een kidsrun. De drie afstanden van 21 
km, 10 km en 5 km starten om de 15 minuten, met de 
langste eerst, zodat de lopers bij de start geen last van 
elkaar hebben. Maximaal 1000 deelnemers op de drie 
afstanden samen. Het parcours gaat door de duinen 
over een schelpenpad en over de verharde weg en gaat 
bijna over het hele eiland. De start en finish zijn niet op 
dezelfde plek, en door de weinige auto's op het eiland is 
het bijna verkeersvrij. Wel belooft het een stormachtig 
weekend te worden.

Voordat je op Vlieland bent moet je natuurlijk wel een 
stukje reizen, dus op zaterdag vertrokken naar Harlin-
gen voor een overnachting, om de volgende ochtend om 
9.00 uur met de boot naar Vlieland te gaan. Op deze 
boot heel veel lopers. Na anderhalf uur varen is er de 
aankomst op Vlieland.

In de aankomsthal kan dan gelijk het startnummer op-
gehaald worden en is het nog 2 uur voordat de start is 
om 12.30 uur. De start is op een camping op 10 minuten 
lopen waar kleedgelegenheid is en douches.

Tijdens het wachten tot de start maar naar de kidsrun 
kijken die op de camping worden gelopen, daarna om-
kleden en wat warm lopen en op tijd bij de start staan 
om een beetje vooraan te staan, want na 500 m gaan we 
een smaller schelpenpad in.

Ondertussen waait het nog steeds hard, windkracht 7, 
de finishboog kan niet opgezet worden, en er zijn nogal 
wat open stukken waar we toch wel tegenwind gaan krij-
gen en ook in de duinen waar het ook op en neer gaat, 
al zijn ze niet zo hoog, zal het door de tegenwind wel wat 
zwaarder worden, gelukkig is het wel droog.Bij de start 
geen problemen en bij het opgaan van het smalle stuk 
geen inhaal-acties van andere lopers en loopt iedereen 
op zijn plaats. 

Als we op het smalle pad uitkomen gaan we gelijk tegen 
de wind in, eerst nog wat beschut door de gebouwen 
maar al vlug vol tegen, we zijn dan nog geen 2 km weg. 
Na 3,5 km komen we over de finish bij de aankomsthal 
van de veerboot, maar finishen is er nog niet bij, wel 
gaan we het dorp in wat wel wat minder wind oplevert. 
Na het dorp vol in de wind langs de Waddenzee en daar 
loop ik iets te ver achter een groepje voor me. 

Iets verderop bij 5 km is er een drinkpost, maar op Vlie-
land gebruiken ze geen bekertjes maar zakjes water, 
hierin zit een gaatje en als je er in knijpt kom er water 
uit. Ik pak een zakje aan en probeer onder het lopen te 
drinken, dus knijp in het zakje en verslik me en sta meer 
dan een halve minuut langs de kant te hoesten, ik pro-
beer hoestend weer mijn tempo te vinden. 

Ik sluit aan bij twee lopers die mij voorbij komen en met 
zijn drieën werken we goed samen tegen de wind, op 
6 km gaan we de duinen in en halen nog wat lopers in 
waardoor de groep wat groter word. Bij de drinkpost op 
10 km laat ik ze gaan en om het zakjes drama te voorko-
men stop ik om te drinken en ga alleen verder, ik zie dat 
de groep voor me is gebroken in twee groepen. Ik haal 
de tweede groep in en blijf er bij lopen, al is het tempo 
wel iets te laag voor me. 

Als we op 13 km uit de duinen komen en we geen tegen-
wind meer krijgen laat ik de groep achter me. De laatste 
8 km achterwind naar de finish ga ik alleen verder, af en 
toe gaat het iets te hard door de achterwind en moet 
het tempo worden aangepast. 

Bij de drinkpost op 15 km stop ik nog eens voor een zak-
je water en probeer het tempo constant te houden op 
een open deel van het eiland langs de waddenzee met 
de wind vol in de rug. Op deze weg hadden we op eerst 
vol tegenwind, de laatste kilometer gaan we eer door de 
dorpsstraat naar de finish waar een medaille wordt om-
gehangen, een handdoek wordt uitgereikt en drank en 
fruit wordt aangeboden.Gezien het niet vlakke parcours 
en de vele tegenwind tevreden met de behaalde tijd, on-
geveer 4 minuten langzamer dan de vorige keer.

Na de finish terug naar de camping voor een douche 
en weer wat te herstellen en een drankje en dan rustig 
weer terug naar de boot welke om 16.45 uur weer vol 
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met lopers naar Harlingen vertrekt. Bij aankomst nog 10 
minuutjes naar de auto lopen en dan nog stukje naar 
Breskens rijden.

Dan, 4 weken later, is het tijd voor de kustloop in Vrou-
wenpolder, ook een halve marathon met 9 km strand 
erin, welke ook gewandeld kan worden. Tussen Vlieland 
en de kustloop ben ik nog verkouden geweest dus con-
ditioneel heb ik wat ingeleverd en ook wat minder gelo-
pen.

De reis naar Vrouwenpolder is met een uurtje wel wat 
korter, de start is om 11.00 uur dus toch om 9.00 uur 
weg om mijn startnummer en T-shirt op te halen en om 
te kleden. Ook hier op tijd om tijdig in het startvak te 
staan, want hier gaan we al snel naar een smaller fiets-
pad. Er staat weer een stevige wind (wel minder dan 4 
weken geleden)  en we zullen deze op het strand tegen 
hebben, het is wel weer droog.

Bij de start komen er toch nog veel lopers via de voor-
kant in het startvak en staan er toch meer voor me dan 
gehoopt. Bij de start loop ik aan de buitenzijde en haal 
wat lopers in, ik loop al vlug in mijn eigen tempo in een 
vrij veld. Na het fietspad word het nog wat smaller als 
we langs het Veerse meer lopen over een smalle strook 
asfalt als je niet over het gras wilt lopen en er is iets ver-
derop een betonpaadje van een meter breed als je niet 
door het losse zand wilt lopen. Na 2,5 km gaan we de 
Veerse dam op en is er weer alle ruimte. 

Als we 3 km verderop voor 9 km het strand opgaan staat 
de eerste drinkpost en hier zijn gewoon bekertjes.

Het strand ligt er niet goed bij, het is 2 uur na hoog water 
maar het is zacht zand en ik zak er iets te veel in weg, de 
wind is schuin tegen, als dit 9 km zo is gaat het zwaar 
worden. Eerst loop ik alleen op het strand, maar al vlug 
sluit er iemand aan, echte samenwerking is er niet. Het 
strand word na een aantal km veel beter en er is goed 
te lopen, ook komt er een groep voorbij en ga ik er bij 
lopen. 

Ook hier is er niet echt samenwerking en vallen er 
steeds gaatjes zodat er geen groep meer over blijft. Bij 
het verlaten van het strand bij de Piraat in Oostkapelle 
nog even een drinkpost en een stukje banaan en de stei-
le strandovergang naar boven. Het zwaarste is gehad, 
vanaf hier nog een km of 6 verhard, dus kan het tempo 
weer omhoog. Het tempo blijft goed en ik haal nog en-
kele lopers in. In de laatste 300 m kom je nog over een 
camping en word er nog een gladiool aangeboden, dan 
door naar de finish voor een medaille en een bolus. Ook 
drank en fruit is aanwezig. 

Met een tijd van 1,39,48 een minuut sneller dan vorig 
jaar, wel iets langzamer dan op Vlieland maar wel lekker 
gelopen en een mooie training voor de kustmarathon, 
en daar was het om te doen.

François van de Broecke
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Clubkleding

Zie jij als nieuw lid wel eens iemand in clubkleding? Dan ben je vast nieuws-
gierig naar waar die te koop is.

Onze clubkleding kan gekocht worden bij Koole Sport in Middelburg. Het is te 
bestellen via de website, maar het is ook mogelijk om in de winkel te gaan pas-
sen. Er is natuurlijk niets mooiers dan in je clubkleding een wedstrijd lopen. En 
misschien ook wel op het podium belanden. 

Heb je een mooie foto in clubkleding? Stuur hem door naar onze redactie, dan 
beland je bijna zeker in het clubblad of zelfs op de voorpagina!
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Loopjes t/m december 2019

05-10-2019 Clingse Bosloop   Clinge     RKHAV
05-10-2019 17e Kustmarathon   Zoutelande    Kustmarathon
06-10-2019 34e Singelloop Breda  Breda     Bredase Singelloop
13-10-2019 36e Marathon Eindhoven  Eindhoven    Marathon Eindhoven
19-10-2019 Hulsterloo Loop   Nieuw-Namen    Hulsterloo
19-10-2019 58e Singelloop   Middelburg    Dynamica
20-10-2019 44e Amsterdam Marathon  Amsterdam    Amsterdam Marathon
26-10-2019 Piet Spruit Memorial Loop  Sluiskil     Piet Spruit lopers
26-10-2019 8e Stelleplascross   Heinkenszand    JARO
27-10-2019 37e Marathon Brabant  Etten-Leur    Marathon Brabant
02-11-2019 34e Moerschanscross  Hulst     RKHAV
09-11-2019 52e Mosselloop   Westenschouwen   Delta Sport
10-11-2019 1ste Natuurloop   Cadzand-Bad    Wielingen
16-11-2019 19e Hobbeldebobbelloop  Zoutelande    Dynamica
23-11-2019 34e Elderschanscross  Aardenburg    Wielingen
24-11-2019 Warandeloop   Tilburg     Warandeloop
24-11-2019 20e Zakloop    Nisse     AV'56
01-12-2019 Jules Unlimitedloop   Breskens    Wielingen
07-12-2019 27e Inkelcross   Kruiningen    AV'56
14-12-2019 Halve Marathon   Terneuzen    Scheldesport
21-12-2019 20e Aagtekerke Run   Aagtekerke    MC Pekelinge
26-12-2019 18e Kerstloop   Dishoek    Dynamica
31-12-2019 Tankloop    Westkapelle    Dynamica
31-12-2019 2e Natuurloop   Nieuwvliet    Wielingen

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 2020? Geef deze dan door aan de redactie! 

Hoi, ik ben Emmelie ik doe mee aan de Athletics Champs. Ik vind het altijd heel 
gezellig om met een team leuke onderdelen te doen. 

Mijn favoriete onderdeel is hurk hoog. Voor elk onderdeel heb je 20 minuten de tijd 
en dan heb je 5 minuten rust om naar je andere onderdeel te lopen. Aan het einde 
doe je nog een 6 minuten loop om te kijken hoe ver je kan lopen, ik probeer altijd mijn 
record te verbreken, mijn record is 1275 meter.

Groetjes Emmelie de Zwart.

Clubkamp 2019
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TEL: 0117-745003
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HET ADRES VOOR KAAS, NOTEN, WIJN EN MORE….
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Clubkamp 2019

Zaterdag 31 september verzamelden we allemaal met een tas vol spullen en onze luchtbedden op de atle-
tiekbaan, hier werden de plaatsen in de tent verdeeld en de luchtbedden opgeblazen. Daarna begonnen we 
met de team-estafette en vervolgens met de rest van de athletics champs. 

Als lunch hadden we lekkere broodjes met knakworst. Na de lunch hebben we een zeskamp gedaan. Vooral het 
spijkerbroek hangen was een leuke uitdaging. Omdat 't zulk lekker weer was hebben we de hele dag veel drinkpauzes 
genomen. ‘s Avonds hadden we een heerlijke BBQ waarbij Lennart met wat mentale steun van ons het vlees gebak-
ken heeft ;). Na het avondeten hebben we een speurtocht gedaan en daarna nog een zakje chips gegeten en wat 
gedronken. Daarna hebben we nog levend stratego en het douane-spel gespeeld. Voordat we gingen slapen hebben 
we nog gekaart waarbij Erik-Jan een bijzondere bijnaam heeft verworven. ‘s Ochtends vroeg werden we wakker ge-
maakt met harde muziek. De ochtend begon voor mij met een kussengevecht met Lennart wat redelijk wat bekijks 
trok :). Vervolgens was het tijd voor ochtendgymnastiek met een bakje koffie in de hand. Na het ontbijt hadden we 
een speurtocht met opdrachten voor de jury. Als lunch waren er pannenkoeken maar daar kon ik helaas niet meer 
bij zijn. Al was de pannenkoek die ik geproefd had wel erg lekker. Al met al vond ik het een zeer gezellig en geslaagd 
kamp!

Groetjes Iza
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