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

Redactie Clubblad:
Ronny Versluijs, George Schanck, Caroline van Tiggelen
en Mariël Goeman-Harkema (Mediateam de Wielingen)

Contact redactie: redactie@avdewielingen.nl

Homepage: www.avdewielingen.nl

Homepage: webmaster@avdewielingen.nl

Opmaak en druk: Mediateam de Wielingen, Durenkamp

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of enige 
wijze, hetzij elektronische, mechanische, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het auteursteam.

Beste lezers,

Voor jullie ligt alsnog de laatste editie van het clubblad voor 2019. In deze wederom goed gevulde editie een mooi 
verhaal van Rudie Hoogervorst en zijn zoon Alexander over hun Marathon in Nice.

Ook hebben we een aantal verhaaltjes over de VAC engineering Natuurlopen. De afgelopen tijd is er natuurlijk ook 
nog wel meer gebeurt, onder ander een Pietentraining, waar Zwarte Piet ons verslag van doet. 

Daisy heeft met de kerst nog aan een leuke loop meegedaan en natuurlijk mogen we ook de 25ste Jules Unlimited 
niet vergeten! Hoewel het voor Jules de laatste keer was als organisator, zal deze loop ook volgend jaar weer 
georganiseerd worden. En gelukkig maar! Want het blijft een uitzonderlijk leuke loop.

Voor mij is dit de laatste editie als lid van het Mediateam. Een aantal jaren geleden ben ik er een beetje vanzelf bij 
betrokken geraakt. Toch is het erg leuk om telkens weer mee te werken een nieuw en goed gevuld clubblad. Dus als 
je eens mee wit draaien, schroom je niet en meld je aan.

Namens het mediateam, een bijzonder goed en sportief 2020 gewenst,

George Schanck

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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Danielle Burlet
Johan de Feijter
Christel Vanden Kerchove
Roxanne de Lange
Isabelle Leenhouwers
Vinn Lips
Dave Page
Neo de Putter
Alexia de Putter

Johnny Simpelaar
Jan Riemens
Marco Riemens
Rianne Picavet-Cappon
Marco Scherbeijn
Guus Picavet
Dounia de Rijk
Tristan Dees
Guusje Dees

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

Iris van de Kerkhove
Emma Dekker

Stephanie Riemens
Brett Stroo
Ria de Vrieze-Ploeg
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Vertrouwenscontactpersonen

Marc van Vlierberghe

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

Sylvestercross 2019 - Organisatie en vrijwilligers (foto's van Etienne van de Veire)

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
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De leden van A.V. de Wielingen 
mogen onbeperkt gebruik maken 

van de baan

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

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

 

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

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN

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

 ➜ Pupillen B 
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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Berichten uit het bestuur

Aan alles komt een eind….. De houdbaarheidsdatum van ondergetekende is verstreken en het is voor mij nu 
tijd om te stoppen als voorzitter van deze mooie vereniging. 

Een jaar of 36 geleden klopte een verlegen 14-jarig meisje aan de deur van een atletiekvereniging, de Wielingen ge-
naamd. Haar gymleraar had haar eens voorgesteld zich aan te melden bij de nieuwe Oostburgse vereniging. Hij zag 
in haar een talent die ze zelf nog niet had ontdekt, nl. hardlopen. Deze zelfde gymleraar wist ook dat sporten een heel 
goed hulpmiddel kon zijn om jezelf te ontwikkelen als persoon. Sport was, zo wist hij, een kweekvijver voor het door-
zettingsvermogen, het vermogen te verliezen maar daardoor juist ook te winnen. Sport is net als het dagelijkse leven. 
Hij stelde dat sporten voor goede sociale omgang met anderen zorgt en dat het verbroedert. Toch best belangrijk. 

Dus zo gebeurde het dat de tiener opgenomen werd in een club, toen wist ze dat nog beslist niet, die een belangrijk 
deel van haar leven zou worden. Dat het meisje haar looptalent nog niet had ontdekt toen ze lid werd, was helemaal 
niet zo gek; dat talent kwam jaren later pas aan het licht. Zo verstopt zat het. In het begin van haar lidmaatschap was 
dit zogenaamde talentje heel lui. Als ze niet al te veel hoefde te bewegen (lopen), was ze te vinden op de werpbanen. 
Immers bij discus, kogel en speer hoef je niet zoveel te bewegen, dacht ze… Het werptalent in haar zit nog steeds heel 
erg diep verstopt; is nooit aan de oppervlakte verschenen. Ik durf de werpafstanden hier niet te vermelden.  

Na een jaar of 4 lidmaatschap kwam A.V. de Wielingen in de gevarenzone. De eerste crisis diende zich aan. De club 
zou mogelijk stoppen met bestaan. Dat kon toch niet?! Gelukkig werden mensen bereid gevonden om plaats te 
nemen in het nieuwe bestuur. De toekomst van onze club was veiliggesteld. Met al haar onervarenheid nam ook 
de inmiddels 18-jarige naïeveling plaats in het bestuur. Een nieuwe secretaris was geboren…. Of toch niet...? Nee, 
inderdaad niet. Tsjonge, in de tijd waar alles nog met de typemachine of manueel ging, en er geen computer voor-
handen was, is het secretariaat nu echt een makkie. Na één termijn had de nieuwbakken secretaris genoeg afgezien 
en stopte met haar werkzaamheden als secretaris. Dit tot grote opluchting van de andere bestuursleden.  

De vereniging kwam in rustiger vaarwater en de ex-secretaris vervolgde haar loopcarrière. Ze ging wel iets beter 
hardlopen. De tijden werden beter en een eerste Zeeuwse titel op de 800 meter was een feit. Crossen vond ze ook 
wel leuk maar zoals vaak gezegd, handigheid is niet te koop. Behendig  jezelf rond bomen slingeren, sierlijk over 
sloten springen en als een gazelle een helling afdalen was niet aan haar besteed. Maar goed, eerlijk is eerlijk, tal van 
crosstitels zijn in de loop der jaren wel verzameld. Al had het dan de stijl van Eddy de Eagle...

En ja hoor, net zoals veel verenigingen, kwam ook A.V. de Wielingen weer bestuurlijk in de problemen. Inmiddels 
was er al enige tijd verstreken sinds het vorige debacle van de voormalige secretaris. Weer vond onze vereniging de 
geschikte mensen om de vereniging vlot te trekken. Weer hadden wij het gered. De vereniging bleef voortbestaan. 
Hoera! En wie zat er weer op een bestuurlijke stoel (eerder gezworen dat echt nooit meer te doen)? Jawel hoor, de 
functie van vicevoorzitter werd ingevuld. Dat ging onze vrouwelijke Eddy de Eagle iets beter af. Ietsjes….. Afijn de 
vereniging kon weer verder. 

Het meisje was inmiddels een vrouw geworden, getrouwd en moeder van twee kleine kinderen, en trainer van één 
van de twee loopgroepen. Dat gaf haar ontzettend veel voldoening. Wat was het leuk om beginnende hardlopers te 
begeleiden en te helpen waar nodig. Haar eigen prestaties werden ook steeds beter en niet in de laatste plaats door 
de waardering en het respect dat ze kreeg binnen de vereniging. Dat voelde aan als een warme deken. Wat kon het 
verenigingsleven fijn zijn en wat voelde ik me er thuis.  

Jaren verstreken zonder dat er binnen de vereniging bestuursproblemen waren. Wat er wel kwam, was een baan, een 
echte atletiekbaan. Eén van de hoogtepunten voor onze vereniging. Pffff gelukkig. Kon er mooi gewerkt worden aan 
de prestaties op verschillende afstanden. 
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Nieuwe jurycursus komt eraan: geef je op! 

U heeft ze vast al vaak aan het ‘werk’ gezien: de atletiekliefheb-
bers die de tijd registreren, prestaties opmeten, bij de start helpen 
en de atleten opwachten bij de finish. Voor iedere vereniging zijn 
deze mensen onmisbaar. Immers zonder hen zijn er geen wed-
strijden mogelijk...
 
Bij AV de Wielingen kunnen we een nieuwe groep juryleden goed  
gebruiken om onze wedstrijden goed te laten verlopen. Op zaterdag 
7 maart organiseert AV ‘56 een jurycursus in hun clubgebouw, hier 
mogen wielingers ook aan deelnemen. 
 
De cursusleiders zijn Johan en Stefan Stokman. De gratis cursus begint 
om 9.00 uur met theorie. Om 12.00 uur is er een door AV’56 verzorgde 
lunch, en ‘s middags is er praktijkles op de atletiekbaan. Aan het eind 
van de middag (15.30 uur) ben je dan officieel ‘algemeen jurylid’ van de 
KNAU. Hoe mooi is dat!! 
  
Voor ouders van onze pupillen, en voor de junioren A en B is het een 
mooie kans om in 2020 meteen belangrijk te zijn bij de wedstrijden van 
AV de Wielingen (of elders). 
 
Ben je enthousiast geworden of heb je nog vragen? Meld je dan voor 
15 februari als deelnemer aan bij: Wim Wouters, jurycommissie AV’56, 
tel. 06-8333 6660, mail: woutersw@zeelandnet.nl . 
 
FOTO’S: Op de foto’s hiernaast zie je verschillende soorten ‘juryleden  
algemeen’ aan het werk tijdens wedstrijden (Foto’s: Huib Boogert)

Toch kreeg de inmiddels 40 gepasseerde vrouw de vraag of zij weer in het bestuur wilde komen. Wisten die mensen 
echt niet wat voor secretaris die vrouw was geweest en als vicevoorzitter echt niet beter was? Was het bestuur nu zo 
wanhopig dat zij haar vroegen als voorzitter? Geen idee. Maar inmiddels volwassen en wijzer en bovenal dankbaar 
voor het bestaan van haar club, werd het voorzitterschap aanvaard. 3 keer scheepsrecht zullen we maar zeggen, 
want ze ging ervoor. Ze zette haar beste beentje voor. Tot 2020…. Het is tijd om te gaan.  

Voortbestaan A.V. de Wielingen 

In de tijd dat iedereen het druk heeft, ligt er heel veel druk op de vrijwilligers die er al zijn. Nieuwe vrijwilligers dienen 
zich nauwelijks aan. Een brief is al naar onze leden gestuurd maar hier is niet voldoende respons op gekomen. Het 
aantal bestuursleden die nu in het bestuur zitten, is niet voldoende. Er moeten echt mensen bijkomen om te voor-
komen dat A.V. de Wielingen stopt te bestaan. Ik kan me niet voorstellen dat er tussen onze leden geen mensen zijn 
die onze vereniging zouden kunnen helpen. Als je hierover twijfelt dan is het nu de tijd om dat niet meer te doen, 
A.V. de Wielingen heeft juist nu een ieder die wilt helpen nodig. De tijd begint te dringen… Mijn tijd zit erop. Nu is het 
aan jullie.  

Frédérique Burkin
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Marathon des Alpes Maritimes 2020
(van Nice naar Cannes)

Rudie ‘In april 2019 liep ik de marathon van Enschede 
en tijdens m’n trainingen had ik thuis verteld dat als ik 
deze sneller zou finishen dan 3.45 uur, de volgende in 
onze vakantiebestemming Nice zou worden.’ Dus toen ik 
over de finish kwam was hun reactie: “Yes, Nice!” 

Alexander ‘In het najaar van 2018 zat ik voor school een 
periode in het buitenland. In Istanboel wordt elk jaar 
de marathon van Azië naar Europa gelopen. Praktisch  
ongetraind in het startvak was de afstand toch wat 
zwaarder dan verwacht.’

Rudie ‘Het idee was geboren: met z’n vieren een weekje 
naar Nice, waarbij Alexander zijn tijd wilde verbeteren 
en we samen zouden starten én finishen; Monique en 
Frederique zouden ons dan onderweg aanmoedigen.’ 

Alexander ‘Deze marathon viel op de dag exact een 
jaar na mijn eerste. Ik dacht wel genoeg tijd te hebben 
om hiervoor te trainen. Dus samen met een schema 
van Runnersworld® en tips van mijn vader stond ik wat  
beter voorbereid in het startvak.’ 

Rudie ‘Met Sjaak als mentor van mijn schema begon ook 
ik vier keer in de week aan m’n intervallen, snellere trai-
ningen én uiteraard de nodige langzame duurlopen.’ 

Alexander ‘De laatste paar weken kwamen we samen 
om duurloopjes te doen en aan elkaars tempo te wen-
nen. Hiernaast probeerde ik ook voor het eerst gelletjes.’ 

Rudie ‘De reis naar Nice verliep zoals gepland. We vlogen 
allemaal op vrijdag 1 november, maar op verschillende 
tijden en zouden elkaar pas ‘s middags in het centrum 
ontmoeten...’

Alexander ‘Ik landde als eerste van het gezin in Nice en 
heb hier lekker in de zon gezeten voordat de rest aan-
kwam. De volgende dag hebben we na het inleveren van 
een gezondheidsverklaring (wat verplicht is in Frankrijk), 
ons startnummer kunnen ophalen.’

Rudie ‘De ‘Expo’ viel een beetje tegen en bestond eigen-
lijk alleen maar uit stands van andere Europese mara-
thons, aangevuld met een enkele stand van Garmin en 
Salomon, de hoofdsponsors.’

Alexander ‘Die middag hebben we op aandringen van 
mijn ouders niets meer gedaan en zijn we op een terras 
aan de Middellandse Zee gaan zitten en hebben daarna 
alvast het ontbijt bij de supermarkt gekocht, omdat het 
startvak de volgende ochtend al om half acht zou sluiten 
en we 2 uur van te voren wilden eten.’ 

Rudie ‘Om 3 uur ‘s nachts werden we wakker van het 

onweer en de harde regen. De volgende ochtend stond 
in de lokale krant, Nice-Matin, dat er hevige overstromin-
gen en grondverschuivingen hadden plaatsgevonden 
met zelfs een dodelijk slachtoffer.’

Alexander ‘Zondagochtend, 3 november, liepen we van-
af het hotel door de regen met nog honderden mensen 
langs de beveiliging naar de startvakken.’

Rudie ‘Daar bleek dat men twijfelde of het evenement 
wel door kon gaan in verband met overstroomde wegen 
op de route.’

Alexander ‘Na een uur in de koude regen te hebben 
staan wachten, wordt om half negen omgeroepen dat 
we toch mogen starten en om 2 minuten over half 9 ver-
trokken we.’

Rudie ‘Met koude spieren gingen we dus op weg, maar 
doordat we de eerste kilometers ons een weg moesten 
banen en we toch bij elkaar wilden blijven gebeurde het 
onvermijdelijke.’

Alexander ‘Door de grote opkomst worden mijn vader 
en ik wel eens afgesneden en wanneer hij in een rechte 
lijn loopt moet ik een groep mensen ontwijken. Hierdoor 
moet ik soms tussensprints doen om hem weer in te 
halen en met koude spieren krijg ik na een kilometer of 
4 á 5 last van een oude blessure in mijn lies en moest ik 
mijn tempo aanpassen.’
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Rudie ‘Doordat Alexander dat aangaf, moest bij mij de 
knop om om de streeftijd waar ik al die weken voor ge-
traind had, los te laten. Maar door bij alle verzorgings-
posten om de vijf kilometer wat te vertragen en te over-
leggen met Alexander, zijn we ondanks de harde wind 
en vele regen toch door kunnen gaan. Gelukkig was het 
onweer vlak na de start opgehouden, want dat was wel 
angstig met hemellicht en donder binnen 2 seconden.’

Alexander ‘Rond het 10k punt minderde de regen ein-
delijk en dunde de menigte genoeg uit om meer richting 
het geplande tempo te gaan lopen. Weer in de juiste 
flow gekomen hebben we er nog een schepje bovenop 
gedaan, mede door het gejuich van mijn zus en moeder 
die in de buurt van Villeneuve Loubet staan te suppor-
teren.’

Rudie ‘Onderweg komen we langs vele mooie plaatsen 
die we de vele zomers met de auto hadden bezocht. 
Uiteindelijk komt Cannes in zicht en wordt je door het 
publiek aangemoedigd.’

Alexander ‘Ja, dat denkt hij, want we begrijpen allebei 
te weinig van dat Frans. Dus we blijven gewoon ‘Merci’ 
zeggen en glimlachen.’

Rudie ‘Vlak voor de finishstreep stonden onze fans ons 
nogmaals (in het Nederlands) aan te moedigen en foto’s 
te maken.’

Alexander ‘Wie had dat gedacht met het noodweer van 
vanochtend dat we de laatste 10k toch nog in de zon 
zouden lopen.’

Rudie ‘Wat ben ik blij en trots om samen met m’n 
zoon te finishen. Dan is de eindtijd helemaal niet meer  
belangrijk.’ 

Alexander ‘Na de finish moesten we opletten dat we de 
juiste finishstraat kozen. Naast de deelnemers van de 
marathon, kwamen hier ook de finishers van de verschil-
lende afstanden op de estafettemarathon aan, die weer 
een andere, kleinere medaille kregen.’

Rudie ‘Hierna konden we ‘onze fans’ snel terugvinden 
en zijn we na wat gerust en gegeten te hebben naar het 
station gelopen voor de treinreis terug naar Nice, waar-
bij het uitstappen na enige tijd stilgezeten te hebben iet-
wat minder soepel verliep; gelukkig was er wel een lift in 
het hotel….’

Alexander ‘’s Avonds liep de weg naar het restaurant 
ook pijnlijk naar beneden.’

Rudie ‘Na deze door het weer en hoogteverschillen in-
drukwekkende prestatie hebben we nog een gezellige 
week in zonnig Nice met het gezin doorgebracht, en 
konden we waarachtig na 2 dagen alweer hardlopen 
over de boulevard langs de mooie Middellandse zee 
en heb ik alweer plannen gemaakt voor een volgende  
marathon in Rotterdam…’

Alexander ‘Plannen voor een volgende heb ik nog niet, 
maar zal er wel eentje in het buitenland worden.’

Leuke anekdote is dat we pas in het hotel onze berichtjes 
begonnen te lezen en toen bleek dat, ik denk door het 
slechte weer, de app waarmee men ons in Nederland 
kon volgen na 40km er mee stopte en weer terugging 
naar het 32km punt, waardoor men daar dacht dat we 
waren uitgestapt. Er bleek door de loopgroep erg mee-
geleefd te worden en kreeg ik mede van trainer Sjaak de 
vraag wat er aan de hand was... 

Later kwam het bericht van Patrick (v.Q.) dat hij op een 
andere site onze eindtijd had gevonden, maar die kwam 
niet overeen met de tijd die we zelf hadden geklokt... 

De volgende dag rond vijf uur kreeg men het app- 
bericht dat we waren gefinisht; ruim 24 uur later dus, 
maar ook weer met een andere tijd... 

We houden dus onze eigen geklokte tijd maar aan, die 
ondanks alles niet de streeftijd, maar wel een PR-verbe-
tering voor Alexander van meer dan 40 minuten werd.

Rudie en Alexander Hogervorst
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Hoi, ik ben Lynn en ik deed mee aan de Den Inkelcross 
in Kruiningen.

Het was heel leuk om mee te doen. In een cross loop je op 
een onverharde weg en dan moet je over heuvels en door 
slik rennen. Er zijn 7 crossen. Ik heb ook meegedaan aan 
Elderschanscross.

Den Inkelcross in Kruiningen

1e VAC engineering natuurloop

10 november was het weer zover, de eerste natuurloop van dit najaar :). Een leuke route die begon bij 
strandtent de Strandloper over de duinpaden en natuurlijk ook over het (vooral zachte, mulle) strand. 

Een gezellige drukte bij het inschrijven, maar vooral ook altijd nog even nadenken en twijfelen over welke afstand 
we zouden lopen. Het werd voor de een 2 rondjes en voor de ander 5 rondjes, oftewel 2x of 5x afzien over het 
strand! Onderweg genietend van een heerlijk zonnetje en leuke gesprekken met andere deelnemers, maar ook de 
vele supporters langs de kant en natuurlijk Fred Rabout die aankondigt dat je klaar bent of aan je nieuwe rondje 
begint. 

Sinds 2 jaar doen we regelmatig mee aan de zomerloopjes en natuurloopjes, in het begin vooral om onszelf wat 
te motiveren om te gaan hardlopen. Nu is die motivatie niet meer zo nodig en doen we mee voor de gezelligheid, 
sfeer en natuurlijk het lopen zelf. Deze natuurloop hadden we nog niet gelopen, maar zal volgend jaar weer op de 
planning staan. Lekker nagenietend met een drankje bekijken we de resultaten en kijken we terug op weer een 
gezellig loopje, genoten, afgezien en vooral voldaan! Op naar de 2e natuurloop/cross op 31 december!

Vincent Keijmel en Miriam van Noorden



1716

CLUBBLAD 4 - 2019

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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Zwarte piet is een beetje moe

Maandag 2 december vroeg in de ochtend. Spoedoverleg in het Pietenhuis. Wie gaat vanavond op pad om 
schoenen te vullen en wie gaat naar AV de Wielingen. Aangezien enkele pieten op zondagavond wat schoenen 
zijn vergeten om te vullen gaat Sinterklaas zich bemoeien met de vergeten schoentjes. Natuurlijk staat het 
bezoek aan AV de Wielingen in de agenda.

Hoofdpiet en Sinterklaas beslissen dat drie ervaren pieten AV de Wielingen gaan bezoeken. Om wat ervaring op TE 
doen mag het lieve kleine pietje ook mee. Lekker rennen, sprinten en springen in de sporthal. Wat de pieten niet 
verwacht hadden is het gewicht van de zakken…. Zitten er stenen in misschien? Met 2x 20 kilo gaan de pieten op stap.
Aangekomen in de zaal is de training reeds begonnen. Een soort parcours waarbij enkele tikkers aanwezig zijn. De 
zwarte pieten worden er moe van. De kinderen ook, maar ze blijven maar vragen of ze terug mogen in het veld. De 
zwarte pieten vinden dit goed zo lang ze zelf maar mogen blijven zitten.
 
Na tikkertje wordt een bal toegevoegd aan het spel. Gooien en tikken… een hele uitdaging. Ondanks enkele valpartij-
en, blauwe plekken, chocoladeletters en snoepgoed is het een leuk uurtje “trainen” in de zaal. Alle deelnemers gaan 
tevreden naar huis..

Het tweede uur zijn de oudere atleten aan de beurt. Na 5 rondjes inlopen volgt een tikkerspel waarbij de groep in 2 
teams gedeeld wordt. De ouderen kennen het spel goed en al snel zit iedereen op de bank. Even een andere sport 
proberen. Er wordt gevoetbald in twee teams op 4 doeltjes. Best lastig voor enkele atleten. Hardlopen gaat goed 
maar tegen een bal schieten is wat anders. Gelukkig geeft trainer Lennart het goede voorbeeld en scoort aan de lo-
pende band. Zwarte piet, voetballer in het pro-team van Sinterklaas, is verbaasd van de kwaliteiten van deze trainer.
Snel een ander spel… Hockey! Nou zwarte piet vind dit maar een beetje gevaarlijk. Al die sticks die overal vliegen waar 
ze niet moeten zijn. Het balletje is redelijk klein maar met veel plezier wordt de avond beëindigd.

AV de Wielingen… bedankt voor het ontvangst. Zwarte piet ligt uitgeteld op de bank…. Enneuh, tip van Sinterklaas… 
Volgend jaar Sinterklaasliedjes zingen… Misschien komt hij zelf dan wel langs
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moio.nl

moiobeach/moiobeach

@

Rugpijn?

www.rugzorgzeeland.nl
 T 06-33729119

De andere
kijk op 

rugklachten
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The End > Jules Unlimited 2019

….this is the end, zongen the Doors.

Zondag 1 december 2019…de laatste Jules Unlimited, 
georganiseerd door Jules (van Mulken).

Ikzelf herinner me nog de eerste lopen, door sportfanaat 
Jules georganiseerd. Denkend onder andere aan Groe-
de-Oostburg-Groede, de sterk bezette wegwedstrijd die 
door hem in de jaren 80 werd georganiseerd. Ook op de 
koersfiets was Jules als sporter actief. Aan de befaamde 
24 uur van Oostburg heeft hij menig keer meegedaan. 
Halverwege de jaren 80 werd een Recreatie Organisatie 
Commissie opgericht (ROC). Vanaf het eerste uur was 
Jules daarin present. Deze ROC was de voorloper van de 
huidige WOC (Wedstrijd Organisatie Commissie).

Wat is een sporter c.q. organisator zonder bijval van het 
thuisfront. Waar Jules vooral te vinden was in het veld, 
was vrouw Jopie te vinden achter de inschrijftafel. Naast 
enkele broers, Tonnie en Eugène, werden ook de zonen 
Ivo, Onno en Björn  ingezet voor hand- en spandiensten. 
Als ik aan Jules denk, denk ik ook aan andere mannen uit 
dezelfde periode, uit hetzelfde hout gesneden als hem. 
Ik denk daarbij aan Jan van de Linde, Mark van Waes, 
Ronny Scherbeijn en Albert Ingels. Allen met dezelfde 
mentaliteit als Jules. Niet lullen maar doen. Prachtig. Ik 
zie ze als laatsten der Mohikanen.

Het concept van Jules Unlimited is eenvoudig. Je loopt 
van startpunt A naar keerpunt B, en van daar weer naar 
de finish bij A. Geen uitgelijnde paden, dus geen ver-
keersregelaars of seingevers nodig. 

De deelnemers bepalen zelf hun route tussen A en B. 
Je betaalt geen inschrijfgeld. In eerste instantie wou  
Jules deze wedstrijd organiseren zonder borstnummers, 
maar dat maakte het wel heel erg lastig om een uitslag 
op te maken, dus daar is van afgezien. Editie 2019 werd 
dus de 25e editie. En, zoals verwacht, de 25e organisa-
tie die in grote lijnen op editie 1 leek. Deze editie kreeg 
iedere inschrijver een PSD-kaart. De PSD (Provinciale 
Stoombootdiensten) was jarenlang de werkgever van  
Jules. Deze kaart kon na afloop worden verzilverd voor 
een bord spaghetti. Dit was een cadeau van Jules en  
Jopie voor alle Wielingers. Hij kreeg als dank van het  
bestuur een foto-vergroting  van een van de eerste edi-
ties. 

Met het afscheid van Jules als organisator wordt er weer 
een hoofdstuk afgesloten van de geschiedenis van A.V. 
De Wielingen. Ik zie het zo: Als je zegt Johan Cruijff, dan 
zeg je Ajax. Als je zegt Jules van Mulken, dan zeg je orga-
nisator bij A.V. De Wielingen.

Jules…BEDANKT.

Sport en groet,
Ronny Versluijs

P.S. Ikzelf schrijf hierbij mijn laatste stukje als redactielid. 
Ooit begonnen als vaste leverancier van kopij bij Ronald van 
de Veire, heb ik altijd met veel plezier dit clubblad mogen 
vullen. 
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Pupillen-praatjes

Omdat de jeugd de toe-
komst is, willen we in 
elk clubblad een pupil 
interviewen. Dit keer is 
dit Alexia de Putter.

Alexia, stel jezelf even 
kort voor 
Ik ben Alexia, Alexia de 
Putter en ik woon in 
Driewegen met papa, 
mama en mijn broer 
Neo. 

Ik zit op school in Biervliet op ‘t Geuzennest’. Ik ga graag 
naar school en mijn leukste vak is gym. Mijn papa maakt 
de lekkerste pizza’s ter wereld en andijvie is het vieste 
ter wereld. 
 
Hoe kom je bij AV de Wielingen terecht? 
Bij de stadsloop in Biervliet dit jaar (2019), kwamen we 
erachter dat ik heel hard kon rennen, ik vond het ook 
erg leuk om te doen en vroeg aan mijn papa en mama 

of ik dat vaker mocht doen. Toen ben ik begonnen bij AV 
de Wielingen en dat vind ik erg leuk. 
 
Heb je al eens een wedstrijd gedaan? 
Ja, ik heb met alle zomerloopjes meegelopen en bij de 
Elderschansross heb ik zelfs een bronzen medaille ge-
wonnen. 

Wat vind je het leukste om te doen? 
Het leukste om te doen is hardlopen. Touwtje springen 
en met de poppen spelen vind ik ook leuk. Het allerleuk-
ste is kadootjes open maken op pakjesavond. 
 
Heb je nog andere hobby’s naast atletiek? 
Ja, ik vind zeemeerminzwemmen ook erg leuk. Dansen 
en zingen doe ik ook graag. 
 
Wil je nog iets zeggen? 
Ik vind de atletiek erg leuk, bij de trainingen is Luka mijn 
beste vriendje, omdat hij zo grappig doet, als juffrouw 
Wendy even niet kijkt, halen we grapjes uit. Ik hoop nog 
lang bij de atletiekclub te zitten en nog veel prijzen te 
winnen met rennen. 
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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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* Barefootrunning: Elke zondag op het strand in Breskens. 
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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!

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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Kerstloop Dishoek - 26 december 2019

Afgelopen jaar heb ik meegedaan aan verschillende loopjes aan "d'n overkant". Een leuke afwisseling op de 
loopjes van AV de Wielingen. Een andere omgeving en mooie routes over bospaden, duinen en strand. On-
danks de afstand vanuit Zeeuws-Vlaanderen, toch echt een aanrader! 

Op 2e kerst stond de kerstloop in Dishoek op het programma. Na al het lekkere eten van 1e kerst en het heerlijke 
kerstdiner 2e kerst, was het eerst even tijd voor wat beweging. Daar dachten de overige 549 deelnemers ook zo over! 
Een druk bezochte loop in Dishoek met veel toeschouwers. Inschrijving bij strandpaviljoen Kaapduin. De duinover-
gang alleen al op en af lopen was een goede training voor de kuiten en dan moest het strand nog komen! Eenmaal 
de duinovergang over bleek het strand er keurig strak bij te liggen met laag water. Om 11.00u ging de 5 km van start 
op het plein onderaan de dijk, dus weer eerst de duinovergang op en af. Iets later dan gepland gingen de 175 deel-
nemers op de 5km van start. De eerste 2 km onderaan de dijk, vervolgens de duinen op en het strand op voor de 
laatste 3 km. Met een tijd van 28.40 en een 44e plaats op de 88 dames, deze loop tevreden afgesloten! 

Inmiddels zijn we in het jaar 2020 en ook dit beloofd weer een sportief jaar te worden. Voor iedereen een gelukkig, 
gezond en sportief 2020 toegewenst!

Sportieve groetjes, 
Daisy van de Velde
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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
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Natuurloop in Bos van Erasmus

Ik heb thuis een paar tennisschoenen in de kast 
staan. Ik hou ervan om de grote tennistoernooien 
als Roland Garros en Wimbledon van begin tot eind 
te volgen op tv. In navolging hiervan dacht ik een 
paar jaar geleden dat het leuk zou zijn om lid te wor-
den van een tennisvereniging en zelf actief te gaan 
tennissen. Laten we zeggen dat mijn kwaliteiten op 
andere vlakken liggen..., dat heb ik maar een sei-
zoen volgehouden.

Nu denk je waarschijnlijk: wat heeft tennis met hardlo-
pen te maken? Inderdaad, zou ik ook doen. Mijn ten-
nisschoenen had ik dus aan tijdens de natuurloop op 
31 december. Gratis tip, doe ermee wat je wilt: dat was 
geen succes; neem schoenen met grof profiel, of met 
spikes; ik zag ook mensen met voetbalschoenen. Zij had-
den zeker meer grip dan ik.

Ik loop hard sinds april 2019, gestart zoals zovelen via 
Start to Run. Mijn eerste wedstrijdloopje was op 15 juni: 
de Lionsloop in Zevenhuizen van 5 km. Toen ik over de 
finish kwam, kreeg ik een medaille. Die heb ik dus de 
rest van de dag niet meer afgedaan. Wat was ik trots op 
mezelf en wat vond ik het leuk om met een grote groep 
mensen te lopen, iedereen loopt op zichzelf maar toch 
is er een saamhorigheid wat ik nog niet veel had meege-
maakt. Dat werkt erg motiverend! Daardoor heb ik ook 
de meeste zomerloopjes van AV de Wielingen meege-
daan en nog wat andere loopjes in Zeeland. Erg leuk om 
te doen!

Op 31 december was de Sylvesterloop in het bos van 
Erasmus dus aan de beurt. 

Ik had van Rudie al gehoord dat het meestal een slik-
zooitje is, toch dacht ik nog: ach, het is al een paar dra-
gen droog, het zal wel meevallen. Juist... fout gedacht 
inderdaad. Het eerste rondje was voor mij meer een 
verkenningsrondje, kijken waar je het beste kunt lopen, 
opletten waar de twee boomstammen liggen waar je 
overheen moest springen, waar ligt de meeste modder 
en dan kijken hoe je die het beste kunt omzeilen. 

En toen moest ik nog een rondje….. met tennisschoenen 
aan mijn voeten zonder grip is dat toch wel een beetje 
afzien. Nu moet ik eerlijk bekennen dat als je 50+ bent 
en nog niet zo lang hardloopt ook vast niet meehelpt. 
Gelukkig liep Rudie met me mee, die heeft me er wel 
doorheen gesleept. En af en toe eens iemand inhalen, 
jaja, ook dat is me zelfs gelukt, is ook niet verkeerd. 

Mensen, mensen, wat was ik moe toen ik over de finish 
kwam. Maar al gauw dacht ik ook: verdorie ik heb het wel 
gedaan en was ik eigenlijk wel blij! Wat ook helpt is dat 
iedereen na de finish nog blijft kletsen, daar komt dan 
weer die saamhorigheid om de hoek kijken, er wordt 
warme chocolademelk uitgedeeld, kortom gezelligheid 
alom! 

Dus bij de volgende editie staat deze dame weer aan de 
start. Maar dan niet op tennisschoenen…..

Monique Hogervorst.
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Nieuwstraat 30
Oostburg

Tel. 0117452632
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 ➜ JARIG IN FEBRUARI

03 Gijsbert Fieret
03 Lucas Zandstra
04 Jacky van Cuijck
07 Dimmy Ivens
09 Nova de le Lijs

11 Niek Rijnberg
15 Koen Hamelink
15 Sietse Helfferich
20 Veerle van de Velde-Dekker
26 Marian Lucieer-Eversen

26 Loes Vermue
28 Emmelie de Zwart
29 Thies van de Rotten

 ➜ JARIG IN MAART

01 Rudie Hogervorst
03 Lexie Hamelink
05 Bente Beaufort
06 Louise le Coq
07 Marc van Hijfte

08 Anke van der Hooft
09 Wim Huigh
10 Edwin Huigh
16 Jaap Luteijn
18 Neeltje Kraker-de Voogt

19 Simon de Feyter
19 Christian Vercruysse
25 Leny Luteijn-Baltus
30 Mariël Goeman-Harkema
31 Anoush van Eetveldt

 ➜ JARIG IN JANUARI

04 Daniel de Bruijne
08 Bart van Hanegem
09 Daniel van Herwijnen
13 Sophie Mornout
13 Brett Stroo

14 Ilona Lips
15 Marlies van de Voorde-Ingels
17 Toon Vanagt
18 Erik Cappon
18 Johan de Feijter

22 Marco van der Meulen
31 Alexandra Dijk

Verjaardagen
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Loopkalender

Al een aantal jaar staan de diverse lopen die volgens ons de aandacht verdienen in het clubblad vermeld. Met 
de komst van onze nieuwe website hebben we een hele mooie kalender erbij gekregen. Daarom zullen wij als 
mediateam geen lijst met loopjes meer in het clubblad vermelden, maar in overleg met het bestuur de kalender 
aanvullen met interessante loopjes.

Ook deze kalender zal nooit volledig kunnen zijn. Dus kijk zeker ook regelmatig op onderstaande sites. Daarbij 
zijn zeker ook de wedstrijden op de Belgische kalender een goede aanvulling op de atletiekwedstrijden in ons 
eigen zeeland.

• www.avdewielingen.nl
• www.zeelandatletiek.nl
• www.atletiekzeeland.nl
• www.atletiek.nu
• www.atletiek.be (Vlaamse Atletiekliga)
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