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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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Voorwoord
Beste lezers,
Toen ik begon aan mijn allereerste voorwoord voor het clubblad als lid van het Mediateam, zaten we in een heel
andere situatie. Het was de bedoeling terug te blikken op evenementen die achter ons liggen en waar verschillende
Wielingers een leuk stukje over hebben geschreven en om vooruit te blikken op aankomende evenementen. Dat
terugblikken is geen probleem, er zijn veel Wielingers die hebben deelgenomen aan verschillende evenementen
sinds het uitbrengen van ons vorige clubblad. Helaas is vooruitblikken nu lastig, veel evenementen worden
momenteel afgelast, niemand weet op dit moment wanneer we weer “aan de bak” kunnen! Toch wilden we dit blad
uitbrengen, want wat is er nu leuker dan even terugkijken naar alle leuke dingen die we hebben gehad? Daarom
hebben we dit blad uitgebracht, zodat we nog eens kunnen terugkijken op de “gewone” tijden, even een “throwback”, toen alles nog “gewoon” was!
Nadat 2019 traditiegetrouw afgesloten is in het Bos van Erasmus, is ook in het begin van dit jaar door verschillende
Wielingers deelgenomen aan diverse evenementen. Zo zien we een leuk stukje over de 3e VAC engineering
natuurloop, die werd afgesloten in Cadzand-Bad. Jan Ducaat deelt zijn ervaring met jullie.
Uiteraard mag de Mammoet Midwinter Halve Marathon niet ontbreken. Nieuw was de 7 km dit jaar, Marieke
Mullaert verteld jullie over haar ervaring van deze 1e editie van de 7 van Cadzand, ook wel de “mini-mammoet”
genoemd. Dimmy Ivens neemt jullie mee naar de Halve, terwijl Edwin Dekker zijn ervaring over de Keki met jullie
deelt. Ook Theo blikt weer terug op deze editie met de mammoet-midwinter zomaartjes. In het clubblad zijn al heel
wat foto’s van de marathon te vinden, nog meer foto’s kun je via de website vinden. Hebben jullie ook het leuke
filmpje al gezien op de facebookpagina?
Peter Slits heeft meegedaan aan de Zwaarste 10 van Zeeland, misschien een leuke uitdaging voor meer Wielingers
volgend jaar? Mats en Vinn hebben in dit blad hun best gedaan om zich voor te stellen en te vertellen waarom
atletiek zo ontzettend leuk is! Als je als pupil ook graag een stukje wilt schrijven over een wedstrijd, een leuke training
of in de rubriek “pupillenpraatjes”, mag je altijd contact met ons opnemen!
We wilden deze editie een korte samenvatting geven over de belangrijke dingen die gepasseerd waren tijdens de
Algemene Ledenvergadering. Helaas is deze uitgesteld, maar we hopen wel dat veel leden aanwezig zijn zodra deze
doorgang kan vinden, het is ontzettend belangrijk om ook jullie mening te horen! We hopen dat jullie hier allemaal bij
zijn zodra het weer kan! Houd onze website, je e-mail en onze facebookpagina in de gaten en zorg dat je erbij bent!
De Zeeuwse Verzekeringen Crosscompetitie is weer op zijn einde gelopen, verslagen staan in dit blad en ook hebben
we de eindstand van de Wielingers die het klassement volbracht hebben bijgevoegd. Er was zelfs een podiumplaats
voor een van onze Wielingers bij!
We wensen jullie namens het mediateam veel leesplezier in wederom een goed gevulde editie van ons clubblad! En
verder: Blijf gezond, blijf fit en hopelijk zien we jullie snel weer terug op onze trainingen!
Namens het Mediateam,
Caroline van Tiggelen

Colofon
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RegioBank
speelt met u
mee
En wenst alle leden van
AV De Wielingen veel
succes

Fin. Diensten Hoofdplaat-IJzendijke
Markt 5-6
4515 BA IJzendijke
T 0117-30 11 59
E bankzaken@raboutenpartners.nl
I www.raboutenpartners.nl

OOSTBURG

OOK WIJ
GAAN TELKENS
VOOR EEN
NIEUW PR
KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEOOSTBURG.NL
Transportweg 7 | 4501 PS Oostburg | T (0117) 45 29 96 | E info@vakgarageoostburg.nl
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Kijk voor actuele informatie op www.avdewielingen.nl
BESTUUR

OVERIGE FUNCTIES

➜ VOORZITTER
Frédérique Burkin
tel. 06 - 52 33 53 65
frederiqueburkin@hotmail.com

➜ 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

➜ VICE-VOORZITTER
Marc van Vlierberghe
tel. 0117 - 45 18 55
runningmarc@hotmail.com

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

➜ PENNINGMEESTER
VACANT

➜ COÖRDINATOR TRAINERS
VACANT

➜ SECRETARIS
VACANT

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

➜ ALGEMENE BESTUURSLEDEN
George Schanck
tel. 06 - 13 67 07 57
gschanck@zeelandnet.nl

➜ COÖRDINATOR ZOMERLOPEN
Evelien Daelman
tel. 0117 - 45 42 99 / edaelman@zeelandnet.nl

➜ Daisy van de Velde
tel. 0117 - 85 22 15 / 06 - 15 67 75 49
daisy_vd_velde@hotmail.com

➜ VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE
VACANT
➜ VOORZITTER SPONSORCOMMISSIE
Theo Rabout
tel. 0117 - 45 02 04 / trabcar@zeelandnet.nl
➜ WEBMASTER
Steven van de Veire
steven_van_de_veire@hotmail.com

Nieuwe leden

Opgezegd
Daniel Dankaart
Marly Lijser-Hannink
Tessa le Grand
Chloe de Maillie

Anne van Drunen
Floor Hannewijk
Monique Hogervorst
Wietse Lips
Marieke Mullaert
Robert Neeleman
Peter Slits
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Vertrouwenscontactpersonen
Marc van Vlierberghe

Jan van de Linde

Annemiek Rijnberg

Evelien Daelman

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

jvandelinde@zeelandnet.nl
tel. 0117 - 45 37 57

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

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

Halve Marathon Cadzand 2020 (7km) - foto's: Etienne van de Veire

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.
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Deltahoek 116, Breskens
T +31 (0)117 - 760 056
info@vanpouckefiscaal.nl
www.vanpouckefiscaal.nl

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.

A.V. de Wielingen maakt gebruik
van de baan gelegen achter
Sportcomplex “de Eenhoorn”

		Interesse?
		
Bel of mail Ernest Oosterling
		Tel: 06-52611052
		Email: ernestoost@zeelandnet.nl

Baljuw Veltersweg 15
4501 AV Oostburg
Tel.: 0117 – 44 00 95
Email: info@deeenhoorn.nl
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De organisatie
Men kan altijd contact opnemen met de trainers voor verdere uitleg of informatie.
LEEFTIJDSINDELING PER 01-11-2019 (geldt voor 2020)
Geboren in

Naam in NL

Naam in België

2013 en later

mini pupil

--------------

2012

C pupil

microben

2011

B pupil

benjamins

2010/2009

A pupil

pupillen

2008/2007

D junior

miniemen

2006/2005

C junior

kadetten

2004/2003

B junior

scholieren

2002/2001

A junior

junioren

2000 en eerder

Senior

senioren

1985 en eerder

Masters*

veteranen

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

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

Patrick van Quekelberghe
tel. 0117 - 49 23 45 / pquekel@zeelandnet.nl

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN

Daisy van de Velde
tel. 0117 - 85 22 15 / 06 - 15 67 75 49
daisy_vd_velde@hotmail.com

➜ 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)

Wendy van de Velde
06 46458918 / wendy93@zeelandnet.nl

➜ Pupillen B
Geeske Hamelink
Maandag 18.30 tot 19.30 uur

Edwin Huigh
tel. 06 - 40 02 96 08 / ehuigh@gmail.com
Lennart Verheul
tel. 06 - 29 00 13 37 / lithium2005@gmail.com

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

Frédérique Burkin
tel. 06 - 52 33 53 65 / frederiqueburkin@hotmail.com

➜ Junioren D
Edwin Huigh en Lennart Verheul
Donderdag 19.00 tot 20.00 uur

Rudie Hogervorst
tel. 06 - 51 24 76 29 / r.hogervorst@zeelandnet.nl

➜ 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)

Geeske Hamelink
tel. 06 - 10 94 25 00 / geeskeh@hotmail.com
Peter van Erp
tel. 06 - 31 68 97 52 / vanerp.peter@gmail.com

➜ Atletiek4fun VACANT

De leden van A.V. de Wielingen mogen onbeperkt gebruik maken van de baan
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Overeenkomst: beweging.
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.

Voor ondernemers (en sporters) die het verschil willen maken!
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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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Berichten uit het bestuur
Ik had de taak op me genomen om, voor de laatste keer, deze rubriek in het clubblad te vullen. Toen was
“corona” nog iets wat in Azië speelde. Toen was het nog een ziekte waarvan we niet goed wisten wat het
eigenlijk precies was. Ja, er gingen mensen dood, in landen ver van ons Nederland. Toen had ik nog niet
kunnen vermoeden dat we scholen zouden sluiten, dat we naar ouderen in verzorgingstehuizen zwaaien
door de ramen want we mogen er niet meer binnenkomen. Ik had nooit kunnen bedenken dat we vrezen
dat de capaciteit van de IC-afdelingen van onze ziekenhuizen tekort zou kunnen schieten. En wie had durven
voorspellen dat in Europa mensen dood gaan aan deze vreselijke ziekte in totale eenzaamheid omdat er niemand langs mag komen. Hartverscheurende beelden die door merg en been gaan en in elk geval bij mij zorgen voor dikke tranen over mijn gezicht. Ik had ook een heel ander verhaal in gedachten toen ik deze taak op
me nam, met toch wel een kleine terugblik op “mijn loopbaan vanaf 1984 tot nu” bij AV de Wielingen. Maar
alles valt in perspectief op dit moment. Lekker belangrijk allemaal als er mensen dood gaan op deze schaal.
En wat komt er dan “van de bestuurstafel”? Allereerst dat we onze Algemene Ledenvergadering moesten verzetten.
Daarmee is mijn termijn die ik als “niet herkiesbaar”-bestuurslid zou beëindigen ergens deze dagen, vanzelf verlengt
zie worden. Onze voorzitter zit in dezelfde situatie. Onze cooling-down kunnen we nog niet inzetten. En de nieuwe
bestuursleden die we gelukkig hadden gevonden, zijn warmgelopen, maar mogen niet van start. Op de achtergrond
zijn ze wel al betrokken bij de zaken die nu spelen en samen gaan we deze wedstrijd uitlopen.
De baan is gesloten. Ook voor individuele leden. Want als iedereen daar individueel gaat trainen, is het toch nog druk
op de baan. Voor onze volwassen leden, die over het algemeen meer voor het lopen van lange afstanden gaan, is de
polder een mooi alternatief. Zolang je maar 1,5 meter afstand van elkaar kunt houden, mag dat nu nog. We mogen
ons gelukkig prijzen dat we hier in het landelijk gebied van ons mooie landje wonen, want in de grote steden is het
echt een ander verhaal.
De juridische kant rondom ons clubgebouw blijft onze aandacht vragen. We hopen dit dossier toch ooit eens af te
ronden. Sinds 2015 zijn we hier mee bezig en deze marathon moet eens ten einde komen.
Onze grootste zorg is nu: hoe houden we onze club een echte club? Hoe houden we de jeugd betrokken bij onze
vereniging nu ze niet kunnen trainen op de baan. Geen verspringen of kogelstoten. Niemand weet wanneer we weer
wedstijden en loopjes kunnen organiseren. En moet je de voorbereidingen daarvoor nu wel opstarten? Natuurlijk
gaat het hier niet om Olympische Spelen of een WK, maar ook een serie zomerlopen kun je niet in 3 weken helemaal
rondkrijgen.
En tegelijk denk je bij dat alles: is het echt van belang? Er gaan mensen dood en wij zijn bezig over het mos op de
atletiekbaan. De mensen in de zorg, de helden van deze tijd, verdienen onze aandacht veel meer dan de sporters.
“Onze” Dafne Schippers gaf dat signaal ook al af. En daarmee kom ik bij het laatste puntje wat van de bestuurstafel
komt: “Wij, de huidige en toekomstige bestuursleden, wensen al onze leden, hun familie, vrienden en bekenden en
de hele wereld een goede gezondheid toe en we hopen jullie gezond en wel te mogen begroeten op onze baan (en
de algemene ledenvergadering). We hopen dat jullie zowel privé als zakelijk deze moeilijke periode zonder kleerscheuren doorkomen. Ook onze sponsoren willen we een hart onder de riem steken; we zijn ons bewust van de
zware tijden die het voor jullie moet zijn. We hopen dat ook jullie deze periode goed doorkomen en dat onze leden
jullie niet vergeten op het moment dat we weer “de wei in mogen”. We denken ook aan jullie.”
Marc Van Vlierberghe
Vice-voorzitter
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!! HULP GEZOCHT !!
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de laatste edities van het clubblad, zijn Ronny Versluijs en George
Schanck gestopt binnen het mediateam. Dat betekent dus dat deze editie van het clubblad door
slechts 2 personen in elkaar is gezet! 2 Personen... dat is natuurlijk niet zoveel! Wij zoeken dus nog
enthousiastelingen die ons leuke en vooral gezellige team komen versterken.
Wat doet het mediateam?
Wij verzorgen o.a. het clubblad, Facebook en de website (in samenwerking met onze webmaster).
Je hebt contact met veel mensen, je werkt in een gezellig team en denkt mee met de opmaak en invulling van
het clubblad. Dat wilt toch iedereen? We publiceren 4 bladen per jaar, we komen dan ook 4x per jaar samen
om de stukken door te spreken en de deadline te bepalen. Dat zijn 4 gezellige bijeenkomsten, daar wil je toch
ook bij zijn?
Interesse?
Neem dan snel contact met ons op, zodat je er het volgende blad ook bij bent!
Je kan ons bereiken via redactie@avdewielingen.nl.
Namens het Mediateam A.V. de Wielingen,
Caroline van Tiggelen en Mariël Goeman-Harkema

Mammoet Midwinter Zomaartjes
Uit de categorie spontane, leuke of wetenswaardige gebeurtenissen…. De Mammoet Midwinter Zomaartjes 2020
•
•
•
•
•
•
•

Dat je spontaan de helpende hand krijgt van de Electra 21 groep (van dat getal krijg je al energie….) met de
bevoorrading aan de finish. Nogmaals dank Sam (Verstraete) en Michel (de Ruysscher).
Dat het genieten is dat je de politiek warm krijgt voor een ‘battle’ en zo Jo-Annes de Bat (gedeputeerde provincie) en Jack Werkman (wethouder Gemeente Sluis) aan de start krijgt van de Mini Mammoet.
Dat je kort voor het evenement door Vifit Nederland gebeld wordt, kunnen we iets betekenen…. En dat je dan
een week later een pallet met 1500 herstelrepen bezorgt krijgt.
Dat het best spannend is, dat je verscheepte medailles 2 dagen voor het evenement binnenkomen. Zeker als
je ze in november besteld!
Dat er daarvan 1024 om de nek gehangen worden van de finishers van de Halve Marathon. Met op de 7 km
232 en op de Kekirun 35, er in totaliteit 1291 finishers zijn verwelkomd.
Opvallend veel uitvallers op de Halve Marathon dit jaar. Zelden gezien dat er een kleine 75 de finish niet hebben bereikt.
Je gedurende het jaar opmerkingen krijgt van ‘shirt-spotters’. De één (familie vd Velde) ziet in Ahoy tijdens de
zesdaagse shirts van vroegere jaren voor één euro te koop en de ander (onze eigen marathonmen Steven)
komt in de marathon van Letland een loper tegen in het HM-shirt. En als ik dan zelf een ‘jogging’ loop in het
Vlaamse land en dan bijna altijd wel iemand tegenkom in zo ’n shirt….gewoon leutig!
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Terugblik vanuit ‘andere’ bril op MAMMOET MIDWINTER
HALVE MARATHON CADZAND-BAD 2020
Over storm, hijsen van de zeilen, heroïek en hardlopende torens van Pisa….
‘Ping’…. Een bericht via messenger van redactielid Caroline. We willen toch gewoon een clubblad maken, wil je nog
een bijdrage maken voor het clubblad van onze AV. En als een ‘Carolien’ (maakt niet uit hoe je het schrijft :-0) iets
vraagt, kan je geen nee zeggen. Zeker niet als iets in je straatje past (ben ik fan van… schrijven en de Mammoet Midwinter)
Inmiddels is het April 2020 en hebben we ook al even van de Mammoet Midwinter Halve ‘afstand’ genomen. Je kan
deze maanden omschrijven als een periode dat je niet meer dagelijks ‘maar’ zo’n beetje ‘slechts’ eenmaal per week
aan de organisatie van de Mammoet Midwinter denkt. Zie je iets passeren en is het wikken/wegen, kunnen of moeten
we daar iets mee ter verbetering van het evenement.
Maar deze ‘Mammoet -Midwinter-loze-weken’ zijn toch te omschrijven als ‘anders’. Want wie had kunnen bevroedden
dat ons evenement wel is doorgegaan en er daarna hele rare, vreemde weken en maanden zouden volgen.
Immers, de weekeinden (sterker nog de zondagen) daarna werden we ‘bestormd’ door Ciara en Dennis, waardoor
veel evenementen moesten worden afgelast. Medio Maart geen storm maar begon wel Corona rond te gaan en binnen geen tijd werden we genoodzaakt om ‘lockdown’ te gaan.
Achteraf gezien dus bijzonder dat de 29e editie van de Mammoet Midwinter ‘gewoon’ is doorgegaan. Maar ook dit
jaar en geheel in stijl met het motto van ons evenement, konden we het predicaat het was weer ‘anders’ er weer
opplakken. Want oei oei, het woei en woei. Als kind van een wiskundeleraar, zou ik er gerust het woord kwadraat
achter durven plakken.
Zoals immer waren we weer in de puntjes voorbereid voor ‘HM Day’. Bij de start van de voorbereiding (medio augustus) leken we af te stevenen op een rimpelloze voorbereiding. We hijsten de zeilen en leken ons op te maken voor
een voorbereiding met de windje mee, vol in de zeilen.
Helaas werd voor ons ‘ons’ gedroomde parkoers, even een doorn in het oog van sommige instanties. Althans in eerste instantie dreigden de formaliteiten (en financiën) omtrent enkele parkoerspassages roet in het eten te gooien.
Maar kompaan Wim gooide zijn politieke ervaringen en lessen in de strijd en voilà, de in allerijl gemaakte parkoersvarianten B, C en D konden gelukkig de prullenmand in. Jammer voor de ijverige pijlenzetter, die al parkoersvariant
B had voorzien, want die moest enkele pijlen gaan wegpoetsen……
Zo konden achter de schermen ook de werkgroepjes voor de diverse onderdelen (parkoers, secretariaat etc) de
laatste weken volle kracht vooruit en toewerken naar de eerste zondag van februari. Gelukkig kunnen wij als organisatie-duo terugvallen op een kerngroep vrijwilligers, onze ‘stille’ (en zeker geen duistere) krachten. We hoeven ze niet
met naam te noemen, maar willen wel benadrukken en uitspreken dat deze groep ‘anoniemen’ bij ons wel gekend
en gewaardeerd wordt!
Kortom draaiboeken weer met de nodige en gekende flexibiliteit doorlopen en gereed voor de 29e editie…… Wat
zou die ons gaan brengen. Laatste week weersverwachtingen nauwlettend in de gaten houden en met name de
focus… Gaat het regenen of wordt het een droge dag? Wel nu, ieder zal het ervaren hebben…. Het werd een droge
wedstrijddag. De noeste parkoersbouwers werden nog wel geteisterd door de regen maar wanneer de startschoten
gelost werden, was het heerlijk droog met een voorzichtig zonnetje.
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Maar we werden toch een beetje (veel) verrast door de wind. Want die maakte het dit jaar echt weer eens andersanders. Voor de deelnemers van de Halve Marathon betekende dat een relatief gemakkelijke aanvangsronde van
5 km, wind vol in de rug tot aan keerpunt (ca 13km) en dan…… Wind pal op kop, op de snoet, benen die door de wind
werden weggeslagen. Foto’s ter hoogte van de radartoren leverden plaatjes op met tientallen hardlopende uit de
categorie ‘torens van Pisa’. Heroïsch en ook al is dat pittig, eens over de finish toch gewoonweg schitterend, machtig
en prachtig.
Dat waren dan ook de lovende kritieken die over ons heen daalden. De verbeterpunten die we ons hadden opgelegd
(met name bevoorrading) waren daadwerkelijk verbeterd. De organisatie stond als een huis, al moesten we door
die wind aan de finishstrook wel voortijdig de Mammoet-boog en enkel dranghekkens weghalen. Het paar honderd
meter naar voren verplaatsen van de start/finish is ook reuze bevallen en proberen we erin te houden.
Een experiment wat we ook een vervolg gaan geven is de Mini-Mammoet. Er bereikten ons afgelopen jaren geluiden
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’ dachten we passend te hebben opgelost
door de introductie van de ‘7 van Cadzand’. Door deze afstand een kwartier eerder een aparte start te geven, kregen
de deelnemers aan deze ‘proeverij’ meer ruimte maar de meesten ook een binnenkomst niet gelijktijdig met de
doorkomst van de Halve. Het parkoers voerde nagenoeg volledig over het midden en finish-gedeelte van de Halve.
Daarmee wordt er ook geproefd aan de zandstroken en kregen ze dezelfde finale (wind tegen vanaf strandpaviljoen
Dok 14). Met 232 finishers ook gelijk een schot in de roos. De korte passage bovenop het duin met gelijktijdig deelnemers van de halve en 7 op dezelfde strook, staat wel op de verbeterlijst 2021! Het concept staat, maar gaan we
nu dus verfijnen!
Terug naar de Mammoet Midwinter Halve. Voorin bij de mannen een mooie strijd die pas in de laatste kilometers in
definitieve plooi kwam. Met een podium binnen 25 seconden, een zeldzame spannende finale. Winst voor Bruggeling Thomas Debevere voor landgenoot Glen van Obost en onze Zeeuwse leeuw Erwin Harmes. Bij de vrouwen weer
eens een Zeeuwse winst met Monica Sanderse voor de winnares van de laatste 2 edities (en posterlady) Gwendolyne
Dedeyne.
In het Wielingen-klassement was de winst voor Robert Vroon in 1.32.28, maar moest hij de Gusta de Waard-trofee
toch overlaten aan Esther van de Pol, die na Dimmy Ivens derde werd in dit clubklassement.
Stuk voor stuk lopers die evenals de opinie van het gehele deelnemersveld, genoten hadden van de wedstrijd en
de puike organisatie. Je merkt aan alles dat ons evenement bij velen hoog op de agenda staat! Nu op naar de 30e
editie. We hebben weer al enkele ideeën om dit jubileum kracht bij te zetten, maar wachten eerst af wat de komende
maanden ons gaat brengen.
Terugkijkend willen we nogmaals (en dat kunnen we niet genoeg benadrukken) de ca 100 vrijwilligers minimaal 100x
danken en natuurlijk niet te vergeten de trouwe schare sponsoren, want als we die niet ingrediënten aan de ‘Midwinter Cocktail’ zouden laten toevoegen, zou die cocktail niet eens geschonken worden.
Daarnaast moeten we ook ons gaan bezinnen over wat we willen. Inmiddels krijgen deelnemers naast een t-shirt een
medaille, flesje sportdrank en de geneugten van de elektronische tijdwaarneming. We zetten het redelijk ‘professioneel’ neer voor een ‘amateuristische’ prijs. Kortom de raderen draaien weer al en kunnen inmiddels bevestigen dat
we zondag 7 februari er weer voor gaan, hoe kan het ‘anders’!
Opgetekend door en Midwinter groeten van
Theo Rabout
Mede namens Wim Huigh
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BEKERS, MEDAILLES en TEAMWEAR
van HUMMEL en ERIMA

Raadhuisplein 10 4501 BG Oostburg 06 53335479

openingstijden: 		

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
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10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

17.30
17.30
17.30
17.30
17.00
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Pupillen-praatjes
Omdat de jeugd de toekomst is, willen we in elk clubblad
een pupil interviewen. Dit keer zijn dit Mats en Vin Lips.
Mats en Vinn, stel jullie even kort voor
Hallo iedereen, wij zijn Mats en Vinn Lips.
Wij zijn 7 en 5 jaar oud en wij sporten elke maandagavond
in de groep van de mini's bij Wendy en Peter.
Hoe komen jullie bij AV de Wielingen terecht?
Mats: toen ik 6 jaar oud was wilde ik graag eens kijken wat
atletiek eigenlijk allemaal is. Ik vond het meteen heel leuk,
dus ben ik lid geworden. Vinn kwam meestal kijken naar mijn
training en wilde toen ook graag meedoen.
Hebben jullie al eens aan een wedstrijd meegedaan?
Ja, wij hebben een paar keer meegedaan bij de zomerloopjes en ook het clubkampioenschap!
Wat vinden jullie het leukste om te doen?
Tikkertje en “lekker-land / vies-land". Vinn: iets minder leuk vind ik rondjes rennen.
Hebben jullie nog andere hobby’s naast atletiek?
We vinden het leuk om buiten te spelen en dan doen we graag verstoppertje.
Willen jullie nog iets zeggen?
Wij vinden het heel leuk op de training bij Wendy en Peter. Nu kunnen we al een tijdje niet meer trainen en we missen
iedereen wel! We hopen dat we snel weer kunnen trainen!
Tot snel iedereen. Groetjes, Mats en Vinn.

Eindklassement de Zeeuwse Verzekering Crosscompetitie
2019-2020
Verschillende Wielingers hebben ook dit seizoen weer meegedaan aan de Zeeuwse Verzekeringen Crosscompetitie.
Een aantal hebben ook het klassement volbracht. Hierbij een overzichtje van de Wielingers in het eindklassement:
Naam

Categorie

Eindklassement

Erik Cappon

H 45-54

3e plaats, 962 punten

Lucas Zandstra

JD 07/08

11e plaats, 976 punten

Lynn de Putter

MpA1 10

4e plaats, 1118 punten

Namens het Mediateam gefeliciteerd met jullie behaalde resultaten!
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/moiobeach

moio.nl

Rugpijn?
De andere
kijk op
rugklachten
www.rugzorgzeeland.nl
T 06-33729119
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Zwaarste 10 van Zeeland
Het was voor mij meer hoogtemeters maken dan er
echt een wedstrijd van maken, aangezien ik op de
donderdag ervoor een zware tempotraining erop
had zitten!
Het was me het maandje wel (februari), het begon al met
de halve van Cadzand-Bad waar ik Esther op de terugweg in windkracht 6 uit de wind hield. Daarna de ene
storm na de andere en nog wel allemaal op zondag, bij
een van die zondagen ging er een boom plat voor mijn
neus op de wallen van Sluis en de week erna stond ik
dus ingeschreven voor de Enclusa Trail (Kluisbos). De
reden was voor mij om te proberen flink wat hoogtemeters te maken de komende maanden omdat het EK OCR
dit jaar in de Dolomieten (Italië) wordt (werd) gehouden
en ik daar graag mijn titel had verdedigd.
Niet wetende wat er allemaal op ons afkwam, behalve
dan eerst al die stormen in februari , de enige overeenkomst met nu: het is verstandig om binnen te blijven!!
Maar ja de Enclusa Trail werd dus afgelast (tot 2 keer
toe zelfs), toen dacht ik dan maar naar Westerschouwen
voor de Zwaarste 10 van Zeeland, wel veel gelopen daar
maar nog nooit deze wedstrijd. Was een topdrukte die
dag, ik kom daar altijd heel veel bekenden tegen. Ik zat
aan een tafel met Erwin en Monica een beetje te ouwehoeren over trainen en dat hun het mentaal zo zwaar
vonden om 100+ km in de week te trainen, nu kom ik
niet aan die km aantallen (+-60) maar met 6 uur krachttrainen voor mij erbij kom je qua tijd aardig in de buurt.
Daar ligt denk ik dan het verschil, de afwisseling die ik in
mijn trainingsdagen heb tegenover elke dag (soms 2x/
dag) hardlooptrainingen wat de toplopers doen. Dan
naar het bos waar altijd de start is, samen met Piet,
Emma en John, en met John (oude rot in hardlopen met
vorig jaar 73 wedstrijden!!)de warming-up gedaan, wel
zo makkelijk, hij kent het gebied op zijn broekzak en het
is zeer inspirerend als je langs iemand van bijna 70 loopt
die nog zo fit is.
De wedstrijd dan, nu, zoals ik al zei, liep ik die niet als
wedstrijd maar als (hoogtemeters) training, wel een
prachtige route door het bos daar met veel single tracks
en continue op en af, de laatste 4 km liep ik naast Angela
Buijck (waar is Michel, o bij de kinderen), tot aan de finish.
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Gekwebbeld over Salomon running en Trail-wedstrijden,
over schoenen, over de kinderen etc. Het was voor haar
ook training, zij liep de volgende dag een Trailwedstrijd
in de Ardennen die wel door ging (heeft ze gewonnen bij
de vrouwen). Met meer dan 200 deelnemers en een bijdrage aan het goede doel was het voor mij een zeer geslaagde trainingsdag, nu blijkt maar weer dat je niet alles
in de hand hebt, nu ik dit schrijf zitten we midden in een
wereldwijde pandemie, het is maar de vraag of we dit
jaar überhaupt nog wedstrijden lopen, tot 1 juni is alles
al zeker afgelast. Waar train je dan voor? Ik was in topvorm voor de Zwinstedenloop (HM) maar die ging niet
door, dan maar wedstrijd-simulatie-training van precies
1 uur (tot. 14.6 km), geen volledige HM want dan moest
ik te veel herstellen . Ik heb het voordeel dat ik al mijn
krachttrainingen thuis kan doen, dan maar wat extra
dingen uitproberen, een studie volgen (Fitnesstrainer A
en PT) en mijn werk (koeien melken) en een HM-schema
opgepikt van de Hansons-methode van 18 weken. Dus
als er eind juni gelopen mag worden ben ik in vorm, je
moet toch een uitdaging hebben, niet?
Groeten Peter Slits en Stay Safe!
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Zeven van Cadzand
Als kersvers lid van AV de Wielingen trotseerde
ik, samen met dorpsgenoot Isabelle, de wind en
regen en vertrokken we zondagochtend richting
Cadzand-Bad voor ‘de zeven van Cadzand’. Een
onderdeel tijdens de 28e Mammoet Midwinter Halve
Marathon in Cadzand-Bad. Zoals ik begreep voor de
1e keer 7 km ipv 5 km.
Ik was net een kleine week lid van AV de Wielingen, dus
dit werd mijn 1e hardloopwedstrijd als officiële ‘atletieker’. Ik had al een paar keer mee mogen trainen en ook
op de zomerloopjes was ik afgelopen zomer present. Bij
aankomst in de sporthal dan ook al veel bekende gezichten. De sfeer was gemoedelijk, maar het was wel een
groots en professioneel evenement.
Na ons te hebben ingeschreven toch maar op het gemak
richting de start, nog een beetje in twijfel hoeveel kleren
we moesten aandoen of meenemen naar de start.
Gelukkig was het inmiddels droog geworden, dus konden we ons droog naar de start begeven. De wind begon
wel wat aan te trekken. Met een grote groep startten we
de 7 km, al snel mochten we rechts afslaan en kwamen
we al meteen op het strand, dat was voor mij even wennen.
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Maar we hadden meewind en de wind leek alleen maar
harder te gaan waaien. Het was laag water, dus keus
genoeg waar te gaan lopen. We leken wel te vliegen
zo met de wind in onze rug. Bij iedere rij paalhoofden
een plekje zoeken om tussen of over de paalhoofden
te springen naar het volgende strand. Dat ging heerlijk!
Tot we op het keerpunt kwamen en van het strand de
duinen op mochten, terug richting Cadzand-Bad. Wat
een wind!!! Het leek alsof je tegen een muur liep. Nu was
het zoeken naar een groepje om zo een beetje uit de
wind te kunnen lopen. Na een tijdje had ik dat gevonden, dat scheelde wel wat. Het laatste stuk draaiden we
de straat van de finish in: bergafwaarts en de wind in
ons rug. ‘Vliegend’ over de finish, waar we nog een lekker
drankje en versnapering kregen.
Tot mijn verbazing hoorde ik even later mijn naam
omroepen: 3e plaats behaald!
Meer dan tevreden en mét een beker konden we weer
terug naar IJzendijke.
Marieke Mullaert
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Fysiotherapie
Sporttherapie
Manuele lymfedrainage
Bekkenbodemreëducatie
Osteopathie
Medische fitness
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.

Therapeuten:
Rink de Houck en Jeannine Jansen

OP DE KAART STAAN VEEL KLASSIEKE GERECHTEN DIE MET EEN EIGENTIJDSE EN EIGENWIJZE 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&DRINKEN IS GASTVRIJ, EERLIJK, TRENDY, ANDERS EN DE NAAM ZEGT HET AL, UITERAARD EEN
TIKKELTJE EIGENWIJS.

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

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
:ofni reem roov
Welkom in de wereld van Ahimsa!
voor meer info:
ln.dlerewasmi ha.www
www.installatiebedrijf-vanhal.nl
www.ahimsawereld.nl
ln.dlerewasmi ha@ofni
.myG-tiFsirhCinfo@installatiebedrijf-vanhal.nl
ji b gadrednod & gadsnid :snekser
info@ahimsawereld.nl
* Yoga in Breskens:
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0117-851279
www.ahimsawereld.nl
5470713
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Barefootrunning: Elke zondag
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Breskens.

22

CLUBBLAD 1 - 2020

Mammoet Midwinter Halve Marathon – Cadzand-Bad
Hoi iedereen,
Hoe ervaar ik de midwinter halve marathon van Cadzand-Bad?
Als een training voor een marathon.
Wat vind je van de halve marathon van Cadzand-Bad?
Uitdagend, verschillende soorten ondergronden, prachtig uitzicht van de zee langs de route, veel natuur en veel
supporters langs de kant en een geweldige sfeer!
Wat zijn je doelen op de Mammoet Midwinter Halve Marathon van Cadzand-Bad?
Mijn persoonlijke records verbeteren.
Hoeveel edities heb je al meegedaan van de Mammoet Midwinter Halve Marathon van Cadzand-Bad?
In totaal 4 edities: die van 2017 – 2018 – 2019 en 2020.
Hoeveel train je in de week?
Ik train 5 keer, dus heb 2 rustdagen.
Door wie word je getraind?
Door Twan Timmermans van Ahimsa wereld en door Patrick van Queckelberghe van AV de Wielingen.
Groetjes van Dimmy
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3e VAC engineering natuurloop,
Moio Cadzand-Bad 23 februari 2020
Hoe was het ook alweer toen we nog mochten lopen?
Eerst het weer dan maar. De eigen herinnering dat het behoorlijk woei, blijkt te kloppen als ik nazoek hoe het ook
alweer was: “kletsnatte carnavalszondag met zware windstoten” vind ik als een mooi zoekresultaat. Regen hadden
we dan wel niet maar de zwaarste windstoten werden wel degelijk voor ons bewaard, lekker hard zoals bij de halve
marathon! Het werd net geen storm maar wel af en toe windstoten tot bijna 100 kilometer per uur. Koud was het
daarentegen in het geheel niet.
De lange broeken gingen meestal uit vanwege de warmte hoewel zij goed bescherming hadden kunnen bieden tegen
de zandstraling die iedere loper van achteren gratis meekreeg als je over het strand liep. Gelukkig had de organisatie
besloten de gebruikelijke looprichting om te draaien zodat je niet al te veel last had van het zand dat nu horizontaal
in een prachtige goudgele waas de stroom lopers begeleidde over het strand. Bij het keerpunt ging je vervolgens
terug richting Moio over de Duinweg richting ons tijdelijke clubhuis op vier wielen, dat als een rots in de branding en
als baken stond voor de lopers die geteisterd werden door de windstoten die je letterlijk bijna in de struiken konden
blazen.
Aangekomen bij het start-en-finish punt, werd iedere loper enthousiast binnengehaald of aangemoedigd voor nog
een 2e of 3e en 4e ronde door onze gelegenheidsspeaker Sjaak Luteijn die er een waar feestje van maakte. Ik merkte
zelf bij iedere ronde (en ik moest er vier!) dat de bemoedigende woorden van Sjaak mij telkens weer een zetje in de
rug gaven.
In totaal waagden 64 lopers zich aan deze wedstrijd met de elementen. Bij de jongsten finishte Alexia de Putter
(2012) in een prachtige tijd van 3:29 op de 750 meter. Ook Jelle Goethals (2010) had er flink de sokken in met zijn 7:56
op de 1500 meter. Hedy Versluijs (1973) wist aanstormend talent Benthe den Hamer (2006) voor te blijven op de 2.5
kilometer (respectievelijk 11:17 en 11:57). Ook bij de mannen deed de jeugd goed mee: Edwin Dekker (2008) liep de
2.5 km in 11:52 en moest daarmee Kris Derveaux (1976) voor zich laten met 10:19. Maar Edwin, jij hebt de jeugd mee
en het is dus slechts een kwestie van tijd voordat jij fier op kop zult staan.
Dan zijn er natuurlijk de snelle mannen en vrouwen waar ik als mindere loper alleen maar met gezonde jaloezie naar
kan kijken. Laat ik voor de verandering eens een aantal vrouwen noemen als Linda Vermeulen, Evelien de Visser en
Marieke Mullaert. Deze twee laatsten lieten mij al snel hun kuiten zien en zetten mij op een paar minuten achterstand
op de 10 km.
Met een laatste blik over de lijst van deelnemers vielen mij de volgende drie jaargangen op: 1949, 1948 en 1947,
respectievelijk Mia van de Veire, Rik van Schuur en Marc van Waes.
Dat ik jaloers kan zijn op de snelle Cappons, Slitsen en Vroons van deze wereld moge duidelijk zijn. Wat ik daarnaast
echter hoop, is dat ook ik - uit het jaar 1963 - nog in de loopuitslagen voor mag komen over 15 jaar.
Voor alle lopers: junior, medior of senior, sneller of langzamer, allemaal met hetzelfde loopplezier naar het strand op
23 februari: Chapeau!
Jan Ducaat
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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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Verjaardagen
➜ JARIG IN APRIL
1 Iza van Damme
2 Francois van de Broecke
3 Jan Ducaat
3 Leo Dekker
12 Willy van Puijvelde
15 Peter Slits

17 Lieke Frijhoff
21 Mats Lips
22 Bram de Hullu
23 Julia Verhaegen
25 Lennart Verheul

25 Diana Valk
26 Mia van de Veire
30 Carlos Verbuyt
30 Marit Stellemans
30 Floor Hannewijk

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

22 Piet Westerweele
25 George Schanck
25 Evelien Daelman
28 Lynn de Putter
29 Ria de Vrieze-Ploeg
31 Isabelle Leenhouwers

12 Inge van Iwaarden
15 Twan Timmermans
15 Alexia de Putter
16 Peter van Waes
20 Nico Verheul
20 Dorien Vasseur

20 Merel van de Wiele
21 Kim de Maillie
21 Ronny Versluys
26 Greetje Hullu-de Dekker
28 Stefan Visser
30 Jacqueline Maas

➜ JARIG IN MEI
1 Milou Anthonisse
4 Claudia Ghijsels-Reinkemeyer
4 Femke Notenboom
5 Wendy van de Velde
6 Jan van de Linde
10 Jorien de Die
➜ JARIG IN JUNI
1 Ivanka Klaver
3 Maarten van Doeselaar
4 Ronnie le Coq
7 Jeroen Dellaert
7 Wietse Lips
9 Toni Luteijn
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Nieuwstraat 30
Oostburg
Tel. 0117452632

28

CLUBBLAD 1 - 2020

Mammoet Midwinter Halve Marathon – Foto's!

Foto's: Etienne van de Veire
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MARKT 15, 4501 CK OOSTBURG
TEL: 0117-745003
WWW.GOODANDTASTY.NL
HET ADRES VOOR KAAS, NOTEN, WIJN EN MORE….
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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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Communiceert én marketeert!

DENKERS ÉN
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