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ZOMERLOPEN
De Feyter Recycling

Programma Zomerlopen 2019

Baanwedstrijd Zeeuws Kampioenschap

Dwars door de Zwingeul



2

ZOMERPROGRAMMA - 2019

          De Feyter Recycling | Zomerlopen 2018

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: Etienne van de Veire
Opmaak: Mediateam de Wielingen  
Drukwerk: Drukkerij Durenkamp www.avdewielingen.nl

Zomerloop Retranchement 2018 Zomerloop Nieuwvliet 2018

© 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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Dinsdag 2 juli 2019 vindt de 1e de Feijter Recycling Zomerloop plaats in 
IJzendijke. Dit is de eerste in een serie van 6, die door AV de Wielingen al 
vele jaren wordt georganiseerd. 
 
Na IJzendijke volgen, steeds op dinsdag, Nieuwvliet, Retranchement, Groede,  
Cadzand-Bad en de afsluiting is op dinsdag 6 augustus in Zuidzande.

Elk jaar weer is het een succes met veel deelnemers van zowel AV de Wielingen, 
recreatieve lopers uit de buurt, andere sporters die hun conditie willen verbeteren/
bijhouden en niet te vergeten de tijdelijke bewoners van de streek (toeristen) waar-
van inmiddels ook al diverse bekende gezichten steeds terugkomen. Voor alle deel-
nemers zijn deze Zomerlopen steeds weer een sportieve uitdaging met ook hier de 
weers-omstandigheden als belangrijke factor. Zo was de zomer van 2018 erg warm 
waardoor bij 1 loop de lange afstand geschrapt is.

De Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) is hier ook bij betrokken, het meeste  
organisatorische werk wordt gedaan door de algemene coördinator Zomerlopen en 
de diverse coördinatoren per wedstrijd. Vanuit de WOC wordt vooraf overlegd met 
de algemeen coördinator of alles geregeld is, of we evt. moeten helpen en worden 
hand- en spandiensten geleverd in het secretariaat, als verkeersregelaar en als jury.

Namens de WOC wens ik iedere deelnemer veel succes en plezier bij deze Zomer-
lopen.

Johan Huigh
Wedstrijd Organisatie Commissie

De Zomerlopen komen er weer aan!
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Lekker eten begint 
bij uw keurslager

Keurslagerij de Milliano
Markt 16, Oostburg
Tel. 0117-440550, www.demilliano.keurslager.nl 
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Uw stabiele 
partner in mechanisatie 

sinds 1936

Vermeulen b.v. | Mosterdweg 1 | 4501 PP Oostburg 
info@lmbvermeulen.nl | www.lmbvermeulen.nl

carwash

TANKSTATION 
VAN DEN HEMEL

Nieuwstraat 3 Groede

ook voor 
uw caravan 
of camper

www.vandenhemelgroede.nl

Voor verkooppunten verwijzen 
we jullie graag naar:

www.dutchbargain.com

Vragen?

Mail naar 
sales@brouwerslokaal.nl
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BSP Nederlandse 
kwaliteitfietsen, E-bikes

Berg Toys skelters en trampolines

Dorpsstraat 42 Nieuwvliet, tel: 0117-371614
www.mabelismechanisatie.nl, info@mabelislmb.nl

Actie 10% korting 
op BSP fietsen

Tuin- en Park specialist  
in Zeeuws Vlaanderen

Loopmaaiers  

v.a. € 249,-
Zitmaaiers  

v.a. € 1.499,-

Berg Toys skelter en trampolines

BSP Fietsen en E-bikes,
Fietsverhuur

MARKT 15, 4501 CK OOSTBURG
TEL: 0117-745003

WWW.GOODANDTASTY.NL

HET ADRES VOOR KAAS, NOTEN, WIJN EN MORE….
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Rugpijn?

www.rugzorgzeeland.nl
 T 06-33729119

De andere
kijk op 

rugklachten
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Open Zeeuwse Kampioenschappen

Atletiekvereniging ‘de WIELINGEN’ organiseert zaterdag 15 juni 2019 
in Oostburg op de atletiekbaan achter sporthal ‘De Eenhoorn’ 

in opdracht van de VZA de ‘Open Zeeuwse Kampioenschappen’ voor:

Mannen Senioren, Masters 35+, Masters 40+, Masters 50+, junioren A, B, C en D 
& 

Vrouwen Senioren, Masters 35+, Masters 40+, Masters 50+, junioren A, B,C en D

Mannen Senioren, Masters, 
Junioren A en B: 100  m / 200  m / 800 m / ver / kogel / speer
Jongens C:   100 m / 800 m / 100 m horden / ver / kogel / speer
Jongens D:     80 m / 1000 m / 80 m horden / ver / kogel / speer

Vrouwen Senioren, Masters, 
Junioren A en B: 100 m / 200  m / 800 m / ver / kogel / speer
Meisjes C:     80 m / 600 m / 80 m horden / ver / kogel / speer    
Meisjes D:     60 m / 600 m / 60 m / horden / ver / kogel / discus

Hordenlopen voor Junioren C en D en de 200 m voor B junioren en ouder zijn series 
op tijd. Deze series worden ingedeeld op basis van snelste tijd opgegeven door de 
atleet.

De inschrijfgelden zijn 2,00 euro per onderdeel. Na-inschrijven kost € 2,50 per 
onderdeel. Inschrijven via www.atletiek.nu waarbij men tegelijkertijd betaalt. Volg 
de instructies zoals vermeld op de website.

Het kampioenschap gaat door bij ‘voor-inschrijving’ van 3 deelnemers. Bij onvol-
doende inschrijving behouden wij ons het recht voor om daar - waar mogelijk – 
categorieën samen te voegen. In geval van samenvoeging zal het kampioenschap 
in de hoogste klasse verwerkt worden. Zie voor reglement de site van de VZA. Een 
week voor de wedstrijd staat het chronoloog op onze website. 

Informatie
Froukje de Vries, wil.fro@kpnmail.nl / Tel. 0117 - 45 47 56 of 06 - 23 79 79 97.
Voor-inschrijven is mogelijk tot uiterlijk t/m 10 juni tot 12.00 uur.

Na-inschrijven tot 10.30 uur op de wedstrijddag in het secretariaat bij de atletiekbaan. 
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Zeeuws kampioenschap

Chronoloog 15 juni 2019

Loopnummers

10:30 uur 100 mtr JC (0,838 mtr) series op tijd 
10:45 uur 80 mtr MC (0,762 mtr) series op tijd 
11:00 uur 80 mtr JD (0,762 mtr) series op tijd
11:15 uur 60 mtr MD (0,762 mtr) series op tijd
11:30 uur 100 mtr Masters/Dames/MA (series)
11:35 uur 100 mtr MB (series)
11:40 uur 100 mtr Masters/Heren/JA (series) 
11:45 uur 100 mtr JB (series)
11:50 uur 100 mtr JC (series)
12:00 uur 80 mtr MC (series)
12:15 uur 80 mtr JD (series)
12:30 uur 60 mtr MD (series)
13:00 uur finale 100 mtr Masters/Dames/MA
13:05 uur finale 100 mtr MB
13:10 uur finale 100 mtr Masters/Heren/JA
13:15 uur finale 100 mtr JB
13:30 uur finale 100 mtr JC
13:40 uur finale 80 mtr MC
13:45 uur finale 80 mtr JD
14:00 uur finale 60 mtr JD
14:30 uur 200 mtr Masters/Dames series op tijd
14:40 uur 200 mtr MA/MB series op tijd
14:50 uur 200 mtr Masters/Heren
15:00 uur 200 mtr JA/JB series op tijd 
15:15 uur 1000 mtr JD
15:25 uur 600 mtr MC
15:40 uur 600 mtr MD
15:55 uur 800 mtr JC
16:05 uur 800 mtr Masters/Dames/MA/MB
16:15 uur 800 mtr Masters/Heren/JB/JA

Speerwerpen
11:45 uur Dames/MA/MB
12:30 uur MC
13:10 uur MD
13:50 uur JC
14:30 uur JD
15:15uur Heren/JA/JB

Technische nummers

Ver 
(Bak 1, richting finish)
11:00 uur MC
11:45 uur MD
13:00 uur JD

Ver 
(Bak 2, richting clubgebouw)
10:45 uur JC
12:00 uur Heren/JA/JB
14:00 uur Dames/MA/MB

Kogel
11:15 uur JD
12:15 uur JC 
13:20 uur Dames/MA/MB
14:00 uur MC 
15:00 uur MD
15:45 uur Heren/JA/JB

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

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

0117-851279 
06-83170745 

Elke maand een gratis 
blotevoetenwandeling op het 

strand van Breskens!

Tel. 0031 - 117 371414
Fax. 0031 - 117 376302
E-mail jprisseeuw@zeelandnet.nl

RABO  36.95.06.405
IBAN NL98RABO 0369 5064 05 
BIC  RABONL2U
KvK  Terneuzen nr. 21020170

ING België BE80 380-0181784-77
BIC  BBRUBEBB
ING  P000236346
BTW nr.  NL 8073.16.003.B.01

Graanhandel Risseeuw v.o.f.
GRANEN, ZADEN, PEULVRUCHTEN, MESTSTOFFEN en TRANSPORT

Woordweg 7 4503 GB Groede

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! 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!

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!

Welkom in de wereld van Ahimsa!

Tel. +31 - (0)117 - 371414   /   +31 - (0)117 - 376302  /  jprisseeuw@zeelandnet.nl

 

EIGENWIJS ETEN&DRINKEN IN OOSTBURG IS HIP. EEN COMBINATIE VAN FELLE KLEUREN 
NATUURMATERIALEN EN GRAPPIGE VINTAGE DETAILS GEEFT EIGENWIJS ETEN&DRINKEN IN 
OOSTBURG EEN FRISSE EN TEGELIJKERTIJD GEZELLIGE UITSTRALING. 

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

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

MARKT 6 
4501 CJ Oostburg

(0)117 - 452512
EIGENWIJS@ZEELANDNET.NL

WWW.EIGENWIJSOOSTBURG.NL
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De verkeersregelaar

Evenementen kunnen tegenwoordig niet meer zonder verkeersregelaar.  
De verkeersregelaar moet ieder jaar op nieuw examen doen. Dat moet via 
internet, dan moeten er ongeveer 55 vragen beantwoord worden dus zijn er 
veel oudere vrijwilligers die zeggen van dat doen we niet meer.

De verkeersregelaar wordt gevraagd door de organisatie van de zomerlopen om 
het verkeer te regelen in de dorpen en om de deelnemers in de goede richting te 
wijzen. Tijdens de zomerlopen is het meestal goed weer maar het is ook wel een 
eens natte boel en koud.

De deelnemers zijn altijd wel dankbaar dat dit gedaan wordt door de vrijwilli-
gers, bij de laatste ronde roepen ze dan bedankt of steken even hun hand op als  
bedankje. Het is ook altijd een gezellige drukte van deelnemers en toeschouwers. 
Men moet ook wel eens aan de verkeersdeelnemers uitleggen waarom ze niet 
door mogen of een andere route moeten nemen. Maar dan is er wel begrip voor, 
of niet, maar moeten ze toch wachten of omrijden.

Aan de deelnemers van de komende zomerlopen, geniet weer van deze serie 
mooie loopjes.

Arie van den Broecke

Zomerloop Nieuwvliet 2018
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Zomerloop Nieuwvliet 2018

Zomerloop Retranchement 2018
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Programma De Feyter Recycling 
Zomerlopen 2019

STARTTIJD:         19.30 uur, jeugd om 19.10 en 19.20 uur
AFSTANDEN:       3,2 - 6,4 en 9,6 km
JEUGDAFSTANDEN:  750 m (t/m 9 jaar) en 1500 m (10 t/m 12 jaar)
INSCHRIJVING:  Café Hofzicht, Koninginnestraat 37 IJzendijke

STARTTIJD:         19.50 uur, jeugd om 19.30 en 19.40 uur
AFSTANDEN:       4,6 en 8,4 km
JEUGDAFSTANDEN:  750 m (t/m 9 jaar) en 1500 m (10 t/m 12 jaar)
INSCHRIJVING:  Dorpshuis ‘Sinte Pierre’, St. Pieterstraat Nieuwvliet

STARTTIJD:         19.50 uur, jeugd om 19.30 en 19.40 uur
AFSTANDEN:       3,6 - 7,2 en 10,8 km
JEUGDAFSTANDEN:  750 m (t/m 9 jaar) en 1500 m (10 t/m 12 jaar)
INSCHRIJVING:  Dorpshuis d’ Ouwe Schole, Retranchement

Dinsdag 2 juli 1e De Feyter Recycling Zomerloop IJzendijke

Dinsdag 9 juli 2e De Feyter Recycling Zomerloop Nieuwvliet

Dinsdag 16 juli 3e De Feyter Recycling Zomerloop Retranchement

Kom op tijd i.v.m. drukte bij inschrijven. Inschrijven stopt 15 minuten voor 
de start! Afstanden kunnen door omstandigheden afwijken.

Kosten:  jeugd € 1,-  / overigen € 4,-  /  leden € 3,- 
Info:   secretaris@avdewielingen.nl
Coördinator: Evelien Daelman, tel. 06 - 1034 551 / evadaelman25@gmail.com
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STARTTIJD:         19.50 uur, jeugd om 19.30 en 19.40 uur
AFSTANDEN:       3,3 - 6,6 en 9,9 km
JEUGDAFSTANDEN:  750 m (t/m 9 jaar) en 1500 m (10 t/m 12 jaar)
INSCHRIJVING:  Kantine VV Groede, De Taverse Groede

STARTTIJD:         19.50 uur, jeugd om 19.30 en 19.40 uur
AFSTANDEN:       3,2 - 6,4 en 9,6 km
JEUGDAFSTANDEN:  750 m (t/m 9 jaar) en 1500 m (10 t/m 12 jaar)
INSCHRIJVING:  Strandpaviljoen ‘De Zeemeeuw, Cadzand-Bad

STARTTIJD:         19.50 uur, jeugd om 19.30 en 19.40 uur
AFSTANDEN:       3,8 - 6,9 en 10 km
JEUGDAFSTANDEN:  750 m (t/m 9 jaar) en 1500 m (10 t/m 12 jaar)
INSCHRIJVING:  Dorpshuis, Zegveldstraat Zuidzande

Dinsdag 23 juli 4e De Feyter Recycling Zomerloop Groede

Dinsdag 30 juli 5e De Feyter Recycling Zomerloop Cadzand-Bad

Dinsdag 6 augustus 6e De Feyter Recycling Zomerloop Zuidzande
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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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restaurant - speeltuin - terras

de wee   hen55
zoals het hoort

5enieten

lampsinsdijk 2 | 4504 ra nieuwvliet | +31 (0)117 371290 
info@de5weeghen.nl | www.de5weeghen.nl

Zuidzandsestraat 7
Oostburg

TEL. 0117 - 450402

SLUITINGSDAG :
DINSDAG

( november t/m maart ook 
op woensdag gesloten )

WWW.HETSTADHUISOOSTBURG.NL

www.boidinvinke.nl

assurantiekantoorboidin&vinke

T  (0117) 45 23 55
F  (0117) 45 45 22
E  info@boidinvinke.nl

Postbus 20 • 4500 AA  Oostburg | Markt 14 • 4501 CK  Oostburg
Deltahoek 116, Breskens

T +31 (0)117 - 760 056
info@vanpouckefiscaal.nl
www.vanpouckefiscaal.nl
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Verhuur van meer 
dan 100 vakantie-
woningen aan 
de Zuidelijkste 
stranden van Zeeland!

Vakantie-
woning 
kopen?
De Jong Makelaardij
Uw makelaar voor 
aan- en verkoop van 
recreatiewoningen, 
appartementen en 
chalets in West 
Zeeuws-Vlaanderen!

Adres: 
Zouterik 10, 4504 RX Nieuwvliet 
T 0117-372180 
E info@dejongmakelaardij.com

Snel en eenvoudig online uw vakantiewoning boeken!
nieuwvliet.nl

Adres: 
Zouterik 12, 
4504 RX Nieuwvliet  
T 0117-372180  
E info@nieuwvliet.nl

Verhuurburo Nieuwvliet, een uitgebreide keus in 
vakantiewoningen aan de zuidelijkste stranden van Zeeland. 
Verhuurburo Nieuwvliet fur umfassende Auswahl an 
Ferienwohnungen an den südlichsten Stränden von Zeeland.

Bekijk ons volledige aanbod op 
www.dejongmakelaardij.com

www.fietseninnieuwvliet.nl
Verhuur via de receptie van Verhuurburo Nieuwvliet

Fysiotherapie
Sporttherapie

Manuele lymfedrainage
Bekkenbodemreëducatie

Osteopathie
Medische fitness

Therapeuten: 
Rink de Houck en Jeannine Jansen

Ledelplein 2, 4501 BM Oostburg, tel. 0117 - 454 000
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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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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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Nijverheidsweg 15
4529 PP Eede NL

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

www.installatiebedrijf-vanhal.nl
info@installatiebedrijf-vanhal.nl

H
HOTEL PLEIN 10

Dorpsplein 10

4505 AR Zuidzande

info@hotelplein10.nl

+31(0)683998707

www.hotelplein10.nl
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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

Zomerloop Nieuwvliet 2018
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Inschrijven 
strandpaviljoen de Zeemeeuw

Gerrit van Hoekestraat 2, 4525 NH Retranchement

Afstanden
Naast de bekende 7 km is er nu ook een korte afstand van ca. 4 km!

Start
Jeugd (1000 m) 11.45 uur | Volwassenen 12.00 uur

Zondag 15 september 2019

Dwars door de Zwingeul
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Hardloopbenen heb ik al vanaf jongs af aan. Als IJzendijkenaar was je natuur-
lijk al snel lid van VV IJzendijke. In die tijd hadden we trainers die inzagen dat 
de voorbereiding voor een nieuw seizoen begon met het bouwen van een 
uitstekende basisconditie. Trainer Peter Pielaet stoomde zijn selectie klaar 
in de Braakman en later namen trainers als Jan Geelhoed, Cor van de Velde 
en Piet de Koeijer (inmiddels vv Biervliet) ons mee naar de zomerlopen. 

Samen met teamgenoot Marco van der Meulen zocht ik in die tijd wel wat meer 
loopjes op. Hierbij ging het ons met name om de gezelligheid achteraf. Marco 
bleek echter echt een ‘snelle’, hing zijn voetbalschoenen aan de wilgen en ontwik-
kelde zich als een verdienstelijke atleet.

Persoonlijk was ik actief als doelman, maar omdat lopen me makkelijk afgaat  
genoot ik er van om links en rechts eens een loopje mee te pikken als dat zo uit-
kwam. Omdat training tegenwoordig toch wat meer noodzakelijk is als vroeger, 
sloot ik me een paar jaar geleden aan bij Lopen met Ingrid (IJsebaert) en nu Marc 
Verhage, goede bekenden van de zomerlopen trouwens.

Als thuisblijver in de vakantieperiode zijn de zomerlopen voor mij ideaal. Vlak  
onder de West-Zeeuws-Vlaamse kust, met het vaak goede weer en de deelname 
van toeristen zit je toch in een vakantiesfeer. Na de inspanning (meestal de mid-
denafstand) is het onder het genot van een licht alcoholische vernapering prettig 
evalueren met de vele bekende lopers, maar ook verkeersregelaars als Rinus de 
Moor en de vaste inschrijf-angels: petje af voor de organisatie en alle vrijwilligers!

Enkele markante herinneringen zijn blijven hangen. Zo moest ik op een dinsdag-
avond na de loop in IJzendijke nog snel door naar de gemeente Sluis om een  
project te presenteren. IJzendijke start gelukkig altijd iets vroeger dan de andere  
zomerlopen. Na de finish dus gelijk een eindsprint naar mijn ouderlijk huis,  
douchen, de auto in en naar de gemeente om die presentatie te geven, waarop 
iemand uit de toehoorders vroeg of ik zo zenuwachtig was voor mijn presentatie. 
Het zweet stroomde namelijk nog volop uit de poriën…

Een recentere betrof vorig jaar de loop in Retranchement. Het werd kiele-kiele of 
het zou lukken vanuit mijn woonplaats Koewacht om op tijd te zijn. Nu gelukkig 
de brug bij Sluiskil geen roet meer in het eten kon gooien, besloot ik alsnog om 
19 uur in de auto te stappen. Evelien Daelman nog snel een bericht gestuurd dat 
ik vertrok en hoopte tijdig de start te bereiken. Bij Retranchement kom je er dan 
natuurlijk achter dat je alleen buiten het dorp nog kan parkeren. 

Hardloopbenen
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Een borstnummer had Simon de Feijter (nog een brugklasgenoot van me) gelukkig 
al voor me klaargelegd, dus gelijk doorgerend naar de start. Daar hoorde ik in de 
verte al good-old maar vooral  smaakmakende speaker Fred Rabout in de micro-
foon roepen: “Daar is ie, mensen we kunnen van start!”. Dat gaf een heel bijzonder 
gevoel. De spierpijn de dag erop vanwege het overslaan van een warming up mag 
u ter kennisgeving aannemen.

Fred Rabout kan echter ook ongenadig zijn. Dochter Leslie heeft talent voor 
hardlopen en kan ongetraind inmiddels wel aardige tijden neerzetten met haar  
basisconditie (ze danst vrij intensief). Tot haar 17e ging het nog prima: ik finishte en 
wachtte haar dan geduldig op aan de meet. Maar tijden veranderen: die van haar 
werden scherper en die van mij liepen terug. De eerste keer dat ze me de hielen 
liet zien was in Nieuwvliet drie jaar geleden. Fred was het natuurlijk niet ontgaan en 
maakte het luidruchtig wereldkundig, en dat bleef niet alleen bij die loop in Nieuw-
vliet..

Maar het gaat om de sport, wat dat betreft is er vaak de strijd met Ronny  
Versluijs. Wanneer hij niet topfit is zijn we aan elkaar gewaagd. Dan is hij sowieso 
wat chagrijnig en is er niets leuker dan hem in de laatste meters nog onverwacht 
te passeren. Als hij dit leest zal hij er wel voor zorgen goed in vorm te zijn vrees ik.

Hoe dan ook aan allen: tot ziens bij de zomerlopen, rendez-vous 2 juli te IJzendijke!

Met sportieve groet, Pol van de Vijver
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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

E-mail: info@deeenhoorn.nl
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Ondanks dat wij een beroep mogen doen op veel vrijwilligers, is er toch een 
aantal functies dat opgevuld zou moeten worden om onze vrijwilligers te ont-
lasten 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 voldoende om de taken naar behoren 
uit te voeren. Daarom doen wij een beroep op onze leden en/of de ouders van onze 
jeugdleden. We hebben dringend jullie hulp nodig. 

 ➜ PENNINGMEESTER
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen 
de vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt de penningmeester  
verantwoording af voor het financiële beleid door 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 bij- 
wonen van bestuursvergaderingen, het nemen van financiële beslissingen (met de 
overige bestuursleden), het verrichten van betalingen en het verzorgen van het geld-
verkeer bij onze wedstrijden.

 ➜ 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 ver-
zamelen van verhalen, interressante nieuwtjes en bijbehorend fotomateriaal. 4x per 
jaar komt de redactie samen om door te nemen wat er in het clubblad komt te staan.

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 boven- 
genoemde functies.

Het bestuur

Vrijwilligers gezocht!




