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          VAC engineering Natuurlopen 2019/2020 
   Mammoet Midwinter Halve Marathon 2020

Organisatie: 
A.V. de Wielingen | opgericht 7 mei 1984 en aangesloten bij de Atletiekunie

Sponsorcommissie:
Theo Rabout, Simon de Feijter, George Schanck en Frédérique Burkin
Met hulp van: Marc van Hijfte 

Foto’s: Johan Heytens (cover + blz. 2), Peter Nicolai (blz. 3) en Etienne vn de Veire (blz.10)
Foto Verstraaten (blz.15)
Opmaak: Mediateam de Wielingen  
Drukwerk: Drukkerij Durenkamp www.avdewielingen.nl
© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronische, mechanische, door 
fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het auteursteam.

Colofon

Vanaf 25 mei 2018 is strenge Europese privacywetgeving van kracht. De verstrekte per-
soonsgegevens op het inschrijfformulier zullen worden gebruikt voor tijdregistratie en 
publicatie van de uitslagen overeenkomstig onze Privacy policy. Een kopie van de Privacy 
policy kunt u desgewenst aan de inschrijftafel inzien.
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In de eerste jaren was hij regelmatig deelnemer aan ‘onze’ Midwinter 
Halve. In 2002 stond hij zelfs op het podium (3e in 1.13.20). Daarna toe-
tredend tot de schare van trouwe sponsoren die de Mammoet Midwinter 
Halve Marathon van Cadzand-Bad jaarlijks mogen begroeten. Met ‘zijn’ 
Koole Sport verzorgt hij jaarlijks de herinneringsshirts waar de deelne-
mers gedurende het gehele jaar over de planeet aarde trots uitten dat ze 
hebben deelgenomen aan weer zo’n memorabele editie. Hoog in de lucht 
(Floris Jan woont in Zuid-Frankrijk en pendelt meerdere malen per maand 
heen en weer) pende hij onderstaande voorwoord op in aanloop naar  
opnieuw een wellicht weer ‘andere’ editie van de Midwinter Halve.
 
De Halve van Cadzand is voor mij een favoriete loop. Dit komt door meerdere  
factoren. Theo zit bij de organisatie en we hebben samen nog leuk strijd geleverd in 
verschillende wedstrijden. Het parcours is afwisselend en als “overkanter” geeft het 
altijd een “vakantie” gevoel als we richting Cadzand gaan.
Toen ik nog serieus aan triathlon deed, was Cadzand in februari altijd een mooie 
voorbereiding op het seizoen. Dat vind ik ook het voordeel van een seizoenssport 
t.o.v. het hardlopen. Hardlopen kun je het hele jaar door op niveau beoefenen, maar 
triathlon kent meer verschillende periodes. Zoals rust, voorbereiding en seizoen.
Cadzand zit dan in de voorbereidingsperiode waar veel gepland/getraind wordt 
in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maar ook voor de voorjaarsmarathon  
lopers is dit een perfecte voorbereiding/meetmoment. Ik wens iedereen ook weer 
veel plezier/succes bij de 2020 editie en met ieder zijn eigen reden van starten.
 
Groeten,
Floris Jan Koole
Sportliefhebber en eigenaar Koole Sport

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

info@vanpouckefiscaal.nl
www.vanpouckefiscaal.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!

ITALIAANS RESTAURANT

Boulevard de Wielingen 3
Cadzand- Bad 
T : (0117) 39 13 62

STRANDPAVILJOEN 
DE ZEEMEEUW

Zwinstrand - Retranchement
T : (0117) 39 19 75 

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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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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Daar komt hij weer de Elderschanscross 
En ben ik weer de klos 
Want ik mag weer iets schrijven 
Maar daar zal het niet bij blijven 

Het parcours is weer uitgetekend 
De lengte weer berekend 
Met de teller op de fiets 
Vergeten we niets 

Alle bochten en rechte stukken 
Moet het nu ook weer lukken 
Door het parcours aan te passen 
Hoop ik jullie te verrassen 

Kou, wind, sneeuw of regen 
Niets houd de lopers tegen 
Alle crossers groot en klein
Willen bij de Elderschanscross zijn 

Van bij de start 
Gaat het direct ontzettend hard 
Dan de eerste moeilijke bochten 
Waar om elke plek word gevochten 

Hoi cross-fanaten

Daarna de Berenkuil door 
Pas op voor valpartijen hoor 
Dan een vlak stuk 
Tot aan de hondenclub 

Nog een stuk je weet wel 
Door het bosje achter het hotel 
Dan nog wat keren en draaien 
Waar je longen naar lucht graaien 

Nog 150m denk je en we hebben het 
gehad 
Maar dan krijg je nog het Boswachter 
Piet pad 
Dan nog een felle eindsprint 
En dan zien wie er wint 

Kom en ga lekker los 
In de Elderschanscross 

Tot ziens bij de Elderschanscross! 

Groeten,
Piet Westerweele
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Voorinschrijven (tegen laag tarief)
Via www.inschrijvenzeeland.nl tot 22 november 24.00 uur. 

Na-inschrijven 
Tot 1 uur voor de start op het Secretariaat: 
clubgebouw van Tennisvereniging S.J.E.F. Herendreef 55a.

Kosten
Voorinschrijven: 
Pupillen € 2,00, Junioren t/m B € 2,50. Overige € 4,00. Trimmers € 6,00. 
(Kortingsregeling bij inschrijving voor alle crossen).

Na-inschrijven: 
Pupillen € 4,00, Junioren t/m B € 5,00 en overige € 8,00, trimmers na-inschrijving 
€ 8,00.

Douche- en kleedgelegenheid: Tennisvereniging S.J.E.F.

12.30 uur Meisjes/Jongens Pup C (ook mini) 1000 m     1 kleine ronde
12.35 uur Meisjes/Jongens  Pup B  1000 m      1 kleine ronde
12.40 uur Meisjes/Jongens Pup A1  1000 m      1 kleine ronde
12.45 uur Meisjes/Jongens Pup A2  1000 m      1 kleine ronde

12.50 uur Prijsuitreiking MPC/JPC/MPB/JPB/MPA1/JPA1/MPA2/JPA2

13.00 uur Meisjes C en D   2000 m     2 kleine ronden
13.15 uur Jongens C en D   2000 m     2 kleine ronden

13.30 uur Prijsuitreiking MD/JD/MC/JC

13.40 uur Meisjes B    3000 m  3 kleine ronden
13.40 uur Korte cross Dames   3000 m  3 kleine ronden
13.40 uur Korte cross Heren   3000 m  3 kleine ronden
13.40 uur Jongens B    5000 m     5 kleine ronden
13.40 uur Meisjes A    5000 m     5 kleine ronden
14.10 uur Jongens A    10000 m     5 grote ronden
14.10 uur Dames (Sen, 35+, 45+, 55+)  10000 m     5 grote ronden
14.10 uur Heren (Sen, 35+, 45+, 55+, 65+)   10000 m     5 grote ronden

14.15 uur Prijsuitreiking MB, JB, MA, Korte Cross Dames en Heren
15.00 uur Prijsuitreiking JA, Dames en Heren Sen, Dames en Heren Masters

34e Elderschanscross Aardenburg 23-11-2019
(nabij Burg. Van Dongen Sportpark, Herendreef 59)
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De eerste wedstrijd waaraan ik deelnam was de Elderschanscross in 1998 
in mijn geboorteplaats Aardenburg. Ikzelf was toen nog geen lid van AV 
de Wielingen, maar mijn jongste zoon Jamie wel. Vaak reed ik met hem 
en andere pupillen naar wedstrijden. Mooi om te zien hoe deze groep kin-
deren, onder leiding van juf Magda en/of Corine zich voorbereidde op de  
wedstrijd.

Zo ook die bewuste zaterdagochtend in Aardenburg. Alleen besloot ik toen spontaan 
om eens mee te doen in plaats van langs de kant te staan. In trui en spijkerbroek (de 
zelfde kleren die ik ‘s morgens had aangetrokken) heb ik meegedaan met de korte cross 
voor trimmers. Afstand 3450 meter, 3 ronden waaraan maar geen einde leek te komen. 
Speaker Fred was het ook opgevallen dat het lang duurde voordat ik weer doorkwam, 
vandaar zijn opmerking “ Jan ben je nog aan het vissen in de Stierskreek?”  De laatste 
ronde zag ik nog een groepje dames naderen; dat nooit dacht ik bij mezelf en kon nog 
net iets versnellen. 

Uiteindelijk werd ik derde bij de heren. Ruim 3 minuten achter Willy Faro, die ik later nog 
veel in wedstrijden zou tegenkomen. Inmiddels ben ik 70 en heb nog steeds plezier in 
hardlopen. Als het lichaam het toelaat wil ik het zolang mogelijk blijven doen. De eerste 5 
jaar liep ik alleen korte afstanden (5km), daarna ben ik, geleidelijk aan, langere afstanden 
gaan lopen.

Voornaamste wedstrijden waaraan ik dit jaar heb deelgenomen zijn: halve marathon 
van Cadzand, Nederlands kampioenschap cross en marathon van Zeeuws-Vlaanderen.
Zoals zovelen wilde ook ik wel eens weten wat mijn prestaties nationaal voorstelden. 
Vandaar mijn deelname aan het NK cross in Kraggenburg (in NO-polder). In een mooi 
natuurgebied  was een parcours uitgezet met een afwisselende ondergrond van 
zand, gras en houtsnippers. De diverse klimmetjes maakten het best pittig. De afstand  
bedroeg 8 km, af te leggen in 4 ronden. Na het spelen van het Wilhelmus mochten alle 
heren-categorieën van 50 t/m 70 gelijk vertrekken. Door het dubbele nummer (op rug 
en borst), wist je de leeftijd van de deelnemers. In mijn categorie deden er ca. 10 mee.

Na de start bleven er gelijk al een aantal achter mij en halverwege de eerste ronde  
veranderde mijn positie niet meer. Tijdens de wedstrijd zag ik wel dat ik inliep op  lopers 
voor mij, waarvan ik er in de laatste ronde nog 2 (waarvan 1 uit 70+ categorie) ingehaald 
heb. Ondanks dat ik niet wist op welke plaats ik liep, wilde ik er wel alles uithalen. Het 
werd een 2e plaats.

Jan van Hoeve

Mijn kennismaking en ervaring met hardlopen
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Boulevard de Wielingen 24 
4506 JJ Cadzand-Bad

T 0117 391 613 | contact@denijs.info 

www.denijs.info | www.cadzandvakantiehuizen.nl

Verhuur vakantiewoningen  
Aankoop- en verkoopbemiddeling 

Taxaties 
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 Communiceert én marketeert! 

www.pietersmedia.nl | 0117 - 377 170 | Groede

DENKERS ÉN 
DOENERS

vanuit de ideeënfabriek in Groede
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Jules unlimited-loop 25ste editie
Zondag 1 december 2019

Inschrijvingen vanaf 9.00 uur

Strandpaviljoen Beachhouse 25
Walendijk 9
4511 RK Breskens

5 - 10 - 16,6 km
Start 10.15 uur

Deelname is gratis.

We lopen deze jubileumeditie de klassieke route over 
het strand naar het haventje van Cadzand-Bad.
Voor de 5 en 10km ligt er een keerpunt op het strand.

Info :  Jules van Mulken
Tel. :  0117-371500

www.avdewielingen.nl
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Mariastraat 44 4506 AE Cadzand

Uw idee is onze uitdaging!

T: +31 (0)117-392 017 
F: +31 (0)117-391 652

@: sales@ptchocolatepresents.com
w: www.ptchocolatepresents.com

P&T
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VOOGDT VERHUUR
Duinlaan 1 , 4506 JN, 

Cadzand-Bad T: 0117 391514

Boulevard de Wielingen 74  
4506 JL  Cadzand - Bad  
T: 0117 392298  www.dehori-
zon.nl  info@dehorizon.nl

Spa & Wellness aan zee

Verhuurburo De Blauwe Zeedistel
Duindoornstraat 3 | 4506 KH Cadzand-Bad
0117-391698 | info@blauwezeedistel.nl 
www.blauwezeedistel.nl

Verhuur/Vermietung van vakantie-
verblijven in verschillende 
prijsklassen direct aan het strand
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&
appartementen 
    bungalows 

aan zee

Verhuurburo Cadzand

Boulevard de Wielingen 58 | 4506 JL Cadzand-Bad
www.cadzand.nl of bel 0117-391549
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EIGENWIJS ETEN&DRINKEN IN OOSTBURG IS HIP. EEN COMBINATIE VAN FELLE KLEUREN 
NATUURMATERIALEN EN GRAPPIGE VINTAGE DETAILS GEEFT EIGENWIJS ETEN&DRINKEN IN 
OOSTBURG EEN FRISSE EN TEGELIJKERTIJD GEZELLIGE UITSTRALING. 

BIJ EIGENWIJS KUN JE OP IEDER MOMENT VAN DE DAG TERECHT. BIJ MOOI WEER OP HET 
ZONOVERGOTEN TERRAS EN BIJ SLECHT WEER LEKKER BINNEN. ONTBIJTEN, LUNCHEN, 
KOFFIE, DRINKEN, BORRELEN EN DINEREN BEHOREN ALLEMAAL TOT DE MOGELIJKHEDEN. 
LEKKER ETEN EN GASTVRIJHEID STAAN CENTRAAL. ZELFS AAN DE KLEINSTE GASTEN IS 
GEDACHT MET EEN SPECIAAL KINDERHOEKJE. 

OP DE KAART STAAN VEEL KLASSIEKE GERECHTEN DIE MET EEN EIGENTIJDSE EN EIGEN-
WIJZE TWIST GESERVEERD WORDEN. FAVORIET ZIJN DE HUISGEMAAKTE HAMBURGERS. 
OOK DE VELE KOFFIESPECIALITEITEN ZIJN NIET TE VERSMADEN EN DE CAPPUCINO HIER 
IS DE LEKKERSTE DIE U IN ZEEUWS-VLAANDEREN ZULT PROEVEN. EIGENWIJS ETEN&DRIN-
KEN IS GASTVRIJ, EERLIJK, TRENDY, ANDERS EN DE NAAM ZEGT HET AL, UITERAARD EEN 
TIKKELTJE EIGENWIJS.

MARKT 6 
4501 CJ Oostburg

(0)117 - 452512
EIGENWIJS@ZEELANDNET.NL

WWW.EIGENWIJSOOSTBURG.NL

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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Bakkerij 

www.bakkerij-finesse.nl 

Finesse

Echt lekker!

Boulevard de Wielingen 56
4506 JL Cadzand - Bad

Tel. 0117/ 39 20 33 

Bakkerij

Cadzand

Leurgans
SPECIALITEITEN

Harde broodjes 
Ovenkoeken

Bolussen
Molenbrood

Mariastraat 36    4506 AL    Cadzand   Telefoon 0117391577 http://www.bakkerijleurgans.nl
 

Isgar Klaver
Prinsesstraat 2A, 4506AH Cadzand

Tel:    0117 371075
Fax:   0117 391036
www.klaverbv.nl
info@klaverbv.nl

Klaver Aministratie en Advies B.V. biedt 
complete administratieve dienstverlening 
voor bedrijven en particulieren.

• Fiscale aangiftes
• Loonadministraties
• Advisering
• Jaarrapportages 

Alle dagen vers zeeaas verkrijgbaar!
Hengelsport

CATCH-IT-EASY DE ZEEBAARS
Strandspeelgoed:

Boulevard de Wielingen 86,
4506 JL Cadzand-Bad

Telefoon 0031 (0)117 39 26 68
info@dezeebaars.nl | www.dezeebaars.nl
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Natuurlopen 2019-2020

STARTTIJD:         10.30 uur, jeugd om 10.15 uur
AFSTANDEN:       2,5 / 4,3 en 9,7 km
JEUGDAFSTANDEN:  750 m (t/m 8 jaar) en 1500 m (9 t/m 12 jaar)
INSCHRIJVING:  De Strandloper, Noordzeestraat 11, 4506 KM Cadzand

STARTTIJD:         14.30 uur, jeugd om 14.15 uur
AFSTANDEN:       2,2 / 5 en 10 km
JEUGDAFSTANDEN:  750 m (t/m 8 jaar) en 1500 m (9 t/m 12 jaar)
INSCHRIJVING:  Bos van Erasmus, tussen Nieuwvliet en Cadzand

STARTTIJD:         10.30 uur, jeugd om 10.15 uur
AFSTANDEN:       2,2 / 5 en 10 km
JEUGDAFSTANDEN:  750 m (t/m 8 jaar) en 1500 m (9 t/m 12 jaar)
INSCHRIJVING:  Moio Beach, Vlamingpolderweg 3a, 4506 HZ Cadzand

STARTTIJD:         10.30 uur, jeugd om 10.15 uur
AFSTANDEN:       2,2 / 5 en 10 km
JEUGDAFSTANDEN:  750 m (t/m 8 jaar) en 1500 m (9 t/m 12 jaar)
INSCHRIJVING:  De Zeemeeuw Cadzand-Bad, 
   (P) Gerrit van Hoekestraat 2, 4525 NH  Retranchement

Kom op tijd i.v.m. drukte bij inschrijven! Inschrijven stopt 30 minuten voor 
de start! Afstanden kunnen door omstandigheden afwijken.

Kosten:  jeugd € 1,-  / overigen € 4,-  /  leden € 3,- (Jules unlimited is gratis)
Info:   www.avdewielingen.nl

Zondag 10 november 1e VAC engineering Natuurloop

Dinsdag 31 december 2e VAC engineering Natuurloop

Zondag 23 februari 3e VAC engineering Natuurloop

Zondag 8 maart 4e VAC engineering Natuurloop
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Ik ben eigenlijk een laatbloeier in het lopen, maar inmiddels alweer zo’n 
18 jaar lid van atletiekvereniging Scheldesport uit Terneuzen. Bij de eer-
ste trimlopen waar ik aan deelnam waren zeker de winterlopen van AV de 
Wielingen. Dit was een jaar of 15 terug samen met de families Volleman, 
de Roo en Kaijser. We waren toen meen ik zowat de enige deelnemers 
hier uit Oost Zeeuws-Vlaanderen, en werden door Fred Rabout begroet 
met: “Ha daar zijn de mannen uit het oosten, daar waar eens de wijzen 
vandaan kwamen, maar dat is al lang geleden hoor”. En meestal als ik 
vergezeld was door Leo Kaijser zei hij: “Ha die mannen mogen ook weer 
gelucht worden uit Torentijd”.
 
De laatste 10 jaar kom ik meestal met Jaap van der Veel en Walther Murre, soms 
vergezeld met één van hun kinderen. Gelukkig hebben de laatste jaren al meer 
lopers uit “het Oosten” op een winterse zondagmorgen de weg naar de mooie 
kust in “het Westen” gevonden. De lopen bieden immers een prachtig uitdagend 
parcours met een keuze uit verschillende afstanden en bovenal een gezellige en 
ontspannen ambiance. Dat laatste is wellicht wel het belangrijkst. Na de loop nog 
even uitlopen naar de zee en dan nog even een koffie en lekker Belgisch biertje 
binnen bij de Zeemeeuw.

In één van de eerste seizoenen dat ik meedeed, in 2006, heb ik nog de beker 
gewonnen voor de korte afstand. Dan is het vooral belangrijk om geen wedstrijd 
over te slaan. Voor mij geldt dat ik eigenlijk helemaal niet zo’n snelle loper ben op 
dit parcours. Ik ben meer een baanatleet, op de piste dus, en dan vooral voor de 
sprintnummers als 200 en 400 meter. Op het strand, en zeker in het mulle zand 
wordt ik dan ook door menig loper ingehaald, maar dat neemt niet weg dat ik het 
heerlijk vind om te lopen in de zeelucht met aan de ene kant de ruisende branding 
en aan de andere kant de stille duinen. 

Zeker in de winter vind ik dat een leuke afwisseling tussen de baantrainingen die 
ik iedere dinsdag- en donderdagavond bij Scheldesport doe. Soms is het op zo’n 
zondagochtend in Terneuzen nog grauw en miezerig, maar komen we aan de kust 
dan is daar de lucht vaak open.

Heel speciaal is natuurlijk ook de tweede winterloop, de Sylvestercross, op  
oudejaarsdag in het bos van Erasmus. Dit is al een jarenlange traditie waarbij ik 
niet alleen vergezeld door Jaap en Walther naar toega, maar ook onze trainings-
maat Albert Platteeuw een vaste waarde is. Heerlijk soppen door de zware West-
Zeeuws-Vlaamse klei in dit natuurgebied en dan een koffie en een oliebol bij Thijs halen. 

De winterlopen
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Hoewel ik wel eens een loop moet overslaan vanwege andere verplichtingen pro-
beer ik er toch zoveel mogelijk bij te zijn. Ook de Elderschanscross en dwars door 
de Zwingeul zijn nog een paar van die prachtige natuurlopen die eigenlijk bij iede-
re liefhebber in de agenda moeten staan. Wij voelen ons ook altijd zeer welkom in 
het Westen bij de warme vereniging De Wielingen.

Jacques Zaman
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CADZAND-BAD

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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Vakantiehuizen direct aan
de duinovergang...

Goed geregeld genieten!

Kijk voor meer informatie op de website.

www.immoscaldis.nl

Boulevard de Wielingen 22  |   4506 JJ Cadzand- Bad    
 T +31 117 396395  |  contact@immoscaldis.nl

GARAGE JAN VAN IWAARDEN

Oude Kerkstraat 11
4527 CT Aardenburg

T: (0117) 491917

U hebt voor uw auto een APK 2 keuring nodig...
of nieuwe banden...
of een nieuwe accu...
of u hebt een reparatie nodig en u bent prijsbewust....
hecht veel waarde aan een goede service ....
dan zijn wij er! 
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Erasmusweg 1 - 4506 AA Cadzand - t:+3117 851382

Ristorante Italiano

Rugpijn?

www.rugzorgzeeland.nl
 T 06-33729119

De andere
kijk op 

rugklachten
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MONTEZZA VLIEGERS

Boulevard de Wielingen 8
4506 JH Cadzand-Bad
tel: +31 (0)117 391 818

www.montezza.nl
montezza1@zeelandnet.nl
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Fruithuisje Flikweert
marktstraat 6-8 
4527 CL Aardenburg
T 0117-491504
www.fruithuisje.nl

Einde verkoop 
half mei  
Nieuwe oogst 
half augustusuw adres voor :

• gewasbeschermingsmiddelen
• hand- en rugspuiten
• arbo - shop
• ladders en trappen

Deskundige voorlichting alles uit voorraad leverbaar
Beekmanstraat 2 - 4527 GA - Aardenburg - T: 0117 491433

MARKT 15, 4501 CK OOSTBURG
TEL: 0117-745003

WWW.GOODANDTASTY.NL

HET ADRES VOOR KAAS, NOTEN, WIJN EN MORE….
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www.appelaere.nl

Slimme sporters drinken appelaere
Appelaere is een rijke bron van 
vitaminen en mineralen. Atleten 
die troebel appelsap zonder 
toevoegingen drinken, voeren 
hun trainingen makkelijker uit. 
Appelaere is puur fruitsap en 
geeft energie ‘traag’ af, dus daar 
profiteer je langer van. Ook helpt 
het bij een vlot herstel van de 
spieren. Kortom, met Appelaere 
houd je het sporten beter vol!
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Organisatie: AV de Wielingen 

Halve marathon
Aanvang voor zowel wedstrijd- als prestatielopers is 11.30 uur aan Boulevard de 
Wielingen te Cadzand-Bad. Het parcours loopt gedeeltelijk over strand en duinen. 
Er is een limiet van 2½ uur. De finish sluit dus om 14.00 uur. 

Categorieën 
Dames senioren en Dames masters (diverse cat.) Mannen senioren en Mannen 
masters (diverse cat.) Aan de 29e Midwinter H.M. is het Open Zeeuws Kampioen-
schap verbonden. 

Breaking nieuws Halve Marathon: 
5km wordt vervangen door de 7 kilometer (aanvang 11.15 uur!)
Als organisatie bereikte ons meer en meer het geluid dat vanwege de totale groei 
van het evenement, het voor sommige deelnemers aan de 5 kilometer soms even 
duurde voor ze hun gewenste tempo konden gaan lopen. Dit ‘ruimtegebrek’ denken 
we passend te hebben opgelost door de introductie van de ‘7 van Cadzand’. Door 
deze afstand een kwartier eerder een aparte start te geven, krijgen de deelnemers 
aan deze ‘proeverij’ meer ruimte maar ook voor de eerste finishers een binnen-
komst niet gelijktijdig met de doorkomst van de Halve. Het parkoers voert nage-
noeg volledig over het midden en finish-gedeelte van de Halve. Daarmee wordt er 
ook geproefd aan de zandstroken en de finale kilometers van de Midwinter Halve! 
We zijn benieuwd hoe dit doordachte plan ontvangen zal worden.

Prijzen HM 
Wisselbeker voor de eerste dame en heer. Geldprijzen voor de eerste 10 dames, 
heren overall en winnaars Ereprijzen per leeftijdscategorie voor Open Zeeuws 
Kampioenschap. Voor verbetering van het parcoursrecord speciale bonussen 
van € 200,= (heren/Sepp Vermeulen - 1:08:01) en € 200,= (dames/ Siska Maton - 
1:21:51). Alle deelnemers krijgen een herinnering. 

Prijzen 7 km 
Trofeeën voor de eerste drie dames en heren. 

Inschrijving
Voor-inschrijving vanaf 11 november tot zondag 26 januari 23.59 uur via onze 
website of via www.inschrijvenzeeland.nl. 

29e Mammoet Midwinter Halve Marathon
Zondag 2 februari 2020
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5-10 km:  Kennismaking Cadzandse Strand
10-15 km:  Op weg naar het keerpunt
15-20 km:  Doorbijten met Cadzand in zicht
20-21,195 km:  De finish in zicht

VOORINSCHRIJVING VANAF 
11 NOVEMBER TOT 26 JANUARI 23.59 UUR

Na-inschrijven is op de wedstrijddag mogelijk vanaf 9.30 u tot uiterlijk 10.45 u in 
de sporthal van Cadzand-Bad. Inschrijfgeld HM: € 15,- (na-inschrijven € 20,- ) en  
5 km. € 5,- (na-inschrijven € 6,- ). Betaling bij voorinschrijving: Enkel door eenmalige 
incassomachtiging. Als u heeft ingeschreven en uw inschrijfgeld is voldaan dan 
houdt dat automatisch in dat u aan het evenement meedoet voor eigen risico. 
DE INSCHRIJVING IS STRIKT PERSOONLIJK EN NIET OVERDRAAGBAAR. 

Jeugdloop: 
Aanvang jeugdloop om ± 12.00 uur, na doorkomst van de halve marathon. 
Kezandse Kilometer - Afstand: 1000 m. Start en finish aan Boulevard de Wielingen. 
Alleen na-inschrijving tot 11.30 uur in de sporthal. Inschrijfgeld € 2,-. 

Kleed/Douche: 
Kleed- en douchegelegenheid is in de sporthal: Noorddijk 3, 4506 JE Cadzand-Bad. 
De afstand naar de start is ca. 200 meter. 

Bevoorrading: 
Na 5, 10, 15 km en aan de finish zijn er posten met thee, water, fruit en sportdrank. 

Inlichtingen:
Nadere inlichtingen via www.avdewielingen.nl of Wim Huigh / Theo Rabout:
hmcadzand@zeelandnet.nl / 0(031)6-21513199 / 0(031)-117-450204
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HOOFDSPONSOR

PAALHOOFDSPONSOR
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captain’s Paradise
BEACHCLUB

HAAIENTANDSPONSOREN

Boulevard de Wielingen 19A 
Cadzand-Bad
T +31 (0) 117 39 60 60
E info@depiraat.nl
I www.depiraat.nl
F /depiraat.nl

Dagelijks geopend vanaf 10 uur 
dinsdag sluitingsdag
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1992

Sepp Vermeulen      
Addie Dieleman

1.11.47 
1.31.55

1993

1994

Sepp Vermeulen
Siska Maton 

Johan van Leirsberghe
Addie Dieleman

1.08.01 
1.22.03

1.12.21 
1.26.58

1995

Patrick Merckx
Addie Dieleman

1.14.41 
1.27.16

1996

1997

Ivan Degrieck
Siska Maton

Paul Darthet
Addie Dieleman

1.11.53 
1.21.51

1.09.50 
1.30.10

1998

Steven Brooks
Annete Heyman

1.08.03 
1.30.23

1999

Sepp Vermeulen
Terese van Lare

1.13.16 
1.33.32

2000

Ivan Degrieck
Siska Maton

1.10.58 
1.28.27

2002

Bart de Berge
Linda Millo

1.12.04 
1.22.46

2003

Bart de Berge
Ingrid Ysebaert

1.12.53 
1.30.36

2004

Christof Clyncke      
Manon Wenmekers

1:13.29
1:29.08

2005

2006

Pieter Rijnders     
Frédérique Versluijs

Pieter Rijnders     
Frédérique Versluijs

1.12.30 
1.30.15

1.11.19 
1.28.26

2007

Christoph Deketelaere
Nadia Claus

1.14.29 
1.29.02

2008

2009

Christoph Deketelaere
Frédérique Versluijs

Michel Schrier
Frédérique Versluijs

1.14.22 
1.30.44

1.16.17 
1.32.41

2010

Steven Vandecasteele
Marianne de Kok

1.12.10 
1.28.42

EREGALERIJ
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2001

Gino Deleu
Ingrid Ysebaert

1.11.29 
1.31.03

2011

Nico Serroen 
Anjolie Engels-Wisse

1.14.13 
1.26.51

2012

Michel Schrier
Leonie Ton

1.16.42 
1.35.55

2013

Erwin Harmes
Anjolie Engels-Wisse

1.12.27 
1.22.29

2014

Tim Pleijte
Frédérique Versluijs

1.11.45 
1.25.14

2015

Tim Pleijte
Annemie Danneels 

1.13.01 
1.28.29

2016

Tim Pleijte
Annemie Danneels

1:13.16
1:27.03

2017

Tim Pleijte
Anjolie Engels-Wisse

1:12.33
1:25.31

2018

2019

Erwin Harmes
Gwendolyne Dedeyne

Tom Vanslambrouck
Gwendolyne Dedeyne

1:12.33
1:26.18

1:14.30
1:24.58

EREGALERIJ
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Mammoet ondersteunt opdrachtgevers bij het verbeteren 
van de efficiëntie van constructiewerkzaamheden en het 
optimaliseren van de productiviteit van fabrieken en 
installaties. Hiervoor bieden wij oplossingen voor het 
hijsen, transporteren, installeren en demonteren van 
grote en zware constructies. 

Onze dienstverlening is gericht op de volgende sectoren: 
petrochemie, mijnbouw, civiele projecten, energie en offshore 
installaties. De logistieke uitdagingen in deze sectoren nemen 
voortdurend toe. Moeilijk bereikbare locaties, zware klimaatom-
standigheden en bescherming van het milieu vragen om steeds 
intelligentere en veiligere oplossingen. 

Onze dienstverlening omvat:
• Complexe hijsprojecten
• Complexe transportprojecten
• Shutdown Management 
• Sitewide construction services 
• Modulaire constructie
• Factory to Foundation projecten
• Rapid response
• Herplaatsen en demonteren van installaties
• Wereldwijde handel in nieuw- en gebruikt materieel

Voor Mammoet is geen opgave te groot als het om hijsen of 
transporteren gaat. Maar ook geen opdracht te klein als het om 
één enkele lift gaat. Mammoet is een no-nonsense bedrijf dat 
ook sterk is in het kleine werk en de verhuur van kranen, soms 
voor weken, soms voor een paar uur. Elke opdrachtgever, groot 
of klein, kan rekenen op onze gedrevenheid en professionele 
aanpak - 24 uur per dag. 

In Zeeland is Mammoet actief vanuit de vestigingen Terneuzen 
en Westdorpe. Tevens heeft Mammoet een vestiging in Gent, 
België.

Heavy Lift Terminals
Een aanvullende service is de op- en overslag van goederen 
voor derden. Mammoet heeft in Nederland de beschikking over 
twee terminals: de Heavy Lift Terminal in het Rotterdams 
havengebied en de Multi Purpose Terminal in Westdorpe, nabij 
Terneuzen. De kracht van de Mammoet terminals ligt niet alleen 
in de inzet van gekwalificeerd personeel, dat volgens de 
hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen werkt, maar ook in het 
moderne en gecertificeerd materieel en de gunstige ligging. 
Bovendien kan de afdeling Engineering van Mammoet techni-
sche berekeningen en hijsplannen aanbieden. Met een 24-uurs 
service is het bedrijf uitstekend in staat om uw projecten en 
zware lading efficiënt en veilig te behandelen.

Mammoet Terneuzen
Mr. F.J. Haarmanweg 75 
4538 AN Terneuzen 
Telefoon: +31 (0)115 648 050 
Fax: +31 (0)115 630 724
terneuzen@mammoet.com

Mammoet Westdorpe
Finlandweg 1
Haven 3143 – 3145
4554 LW Westdorpe
Telefoon: +31 (0)115 472 600
Fax: +31 (0)115 472 639
westdorpe@mammoet.com

Mammoet Belgium N.V. 
Knippegroen 1
9042 Gent, België
Telefoon: +32 9 345 98 91
Fax: +32 9 345 53 76
planning.gent@mammoet.com

Kijk voor meer informatie over Mammoet en vacatures in de 
regio op onze website:  
www.mammoet.com



WINTERPROGRAMMA 2019/2020

37

De hardloop
speciaalzaak 

• Persoonlijk en deskundig advies
• Alle grote merken op voorraad
• In huis Podologie 

Bestel via 
de webshop:

Koolesport.nlGratis verzending

Koole Sport
Brakstraat 24
4331 TN Middelburg
0118- 62 77 79 

Openingstijden:
Ma-Vr: 10.00 -17:30
Do: 10.00 - 21.00
Za: 10.00 - 17.00

van Zeeland
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www.levroparket.nl

Mercuriusstraat 6 
4511 CP Breskens
T   
M
E 

0117 385000
+31(0)6229 68863
Levro@zeelandnet.nl

Ook voor klein timmerwerk bent u bij ons aan het juiste adres.
Tevens traprenovatie. 

Maandag gesloten. 
Dinsdag en Woensdag op afspraak
Donderdag en Vrijdag 10.00u - 12.00u /13.30u - 17.30u 
Zaterdag 10.00u - 12.00u / 13.30u - 16.00u
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captain’s Paradise
BEACHCLUB

Boulevard de Wielingen 19A 
Cadzand-Bad
T +31 (0) 117 39 60 60
E info@depiraat.nl
I www.depiraat.nl
F /depiraat.nl

Dagelijks geopend vanaf 10 uur 
dinsdag sluitingsdag
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Experts in ICT en kantoor 

Sportlaan 1 

4511 XG Breskens  

T 0117-385385 

www.benp.biz 
 

Hughersluys 35 

4536 HM Terneuzen 

T 0115-712690 

info@benp.biz 

Een perfect 
kantoor vraagt 
om het beste! 
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KeKi, de mascotte van de jeugdloop

De Kezantse Kilometer wordt voor de 6e keer 
georganiseerd en is al enkele jaren een laaiend 
succes. Met heel veel deelname van de 
organiserende AV de Wielingen maar ook van 
regionale jeugd.

Alleen na-inschrijving mogelijk.

DE KEZANDSE KILOMETER

MIS HET 
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TAXI DE ZWART / A. VAN HANEGHEM 
Texaco Service station

GROTE KADE 23
4511 AT BRESKENS
FAX 0117-383636

COLLECTIEF VERVOER
ZIEKENFONDS 
ROLSTOEL 
GROEPSVERVOER

WWW.TAXIDEZWART.NL
TAXIDEZWART@ZEELANDNET.NL0117-381805

OP HET INDUSTRIETERREIN 
DELTAHOEK 9 IN BRESKENS

CARWASH 
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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

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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Uw notaris
in Zeeuws-Vlaanderen
Of het nu gaat om trouwen, samenwonen, 

het (ver)kopen van een woning, een aan-

delenoverdracht of het opmaken van een 

testament, bij Verhaegen & Peijnenburg 

Netwerk Notarissen staan wij voor u klaar 

op belangrijke momenten in uw leven. 

Wij denken met u mee en adviseren in 

heldere taal. Maak gerust vrijblijvend een 

afspraak om uw vraag te bespreken. 

Tevens Estate Planners en

Agrarisch Specialisten

Markt 23, 4515 BB IJzendijke

T + 31 (0)117 30 15 58

info@venpnotarissen.nl

www.venpnotarissen.nl
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VERHUIZINGEN - OOSTBURG

VERHUISPLANNEN?
Aarnoutse Verhuizingen is 
de enige erkende verhuizer in 
Zeeuws-Vlaanderen.



WINTERPROGRAMMA 2019/2020

49



50

WINTERPROGRAMMA 2019/2020

CADZAND
Strandresidentie

CADZAND
Duinhof Oost

Aannemersbedrijf Van 
der Poel

maatwerk in BOUW & ONTWIKKELING
Kijk voor meer informatie over onze projecten op de website

Aannemersbedrijf Van der Poel •       0115 677 500
www.vanderpoelterneuzen.nl        • info@poelbv.nl

KNOKKE
Duinenwater

KAMPERLAND
Groote Duynen
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Heeft u nieuwbouw- of verbouwplannen?

Wij helpen u graag met het verzorgen
van uw tekeningen en berekeningen.

Wij verzorgen de complete benodigde
stukken voor uw bouw inclusief 
eventuele vergunningsaanvraag, 
zoals o.a.:

Advisering qua mogelijkheden 
bestemmingplan
Bouwkundig en bouwfysisch 
advies
Constructief advies 
(sterkteberekeningen)
Toetsing bouwbesluit 2012
Energieprestatie berekeningen
Funderingsadvies
Bouwbegeleiding
Werkplaatstekeningen

Voor meer informatie: Ing. Vincent Calon

VAC engineering bv
Europastraat 3, 4515 AL IJzendijke

T: +31 (0)117 40 18 12  -  E: info@vacengineering.nl  -  I: www.vacengineering.nl

Hoofdsponsor natuurlopen 2019/2020

•

•

•

•
•
•
•
•


