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Beste leden,

Het was een onstuimige zomer wat het weer 
betreft en dat is bij de zomerloopjes ook wel 
te merken geweest. Lopen in extreme hitte 
maar ook lopen met regen en kou, toch zijn er 
steeds maar weer vrijwilligers geweest die klaar 
stonden en ook de lopers waren steeds van de 
partij. Zelf heb ik de loopjes als erg leuk ervaren 
en ik wil iedereen ook bedanken hiervoor! 

In dit clubblad zal er een stukje staan over de 
zomerloopjes, vanuit de kant van een loper en ook 
vanuit de vrijwilliger.

Verder heeft Tim Pleijte tijd vrij gemaakt om een 
stukje te schrijven over de marathon van Zeeuws-
Vlaanderen waar hij aan mee heeft gedaan. Er zal 
een stuk te lezen zijn over de hardloop3daagse 
die voor de eerste keer in Zeeland heeft 
plaatsgevonden. Verschillende loopjes voor het 
vierde kwartaal zullen uitgelicht worden en ook de 
loopclinic met Honoré Hoedt zal aan bod komen!

We hebben helaas ook nog wat minder fijn nieuws 
ontvangen. Ronald, de man die altijd zorgt dat het 
clubblad er zo mooi en overzichtelijk uit ziet, heeft 
aangegeven geen tijd meer te hebben voor deze 
werkzaamheden. Dit is zeer begrijpelijk, gezien de 
tijd die ervoor nodig is om het clubblad in elkaar te 
steken. We willen Ronald hartelijk bedanken voor 
alles wat hij heeft gedaan voor het clubblad!!
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De vereniging

Nieuwe leden Opgezegd

BESTUUR

VOORZITTER 
Frédérique Versluijs
Kamerikstraat 13, 4505 AL Zuidzande
06-52335365
fremiro@zeelandnet.nl

VICE-VOORZITTER 
Marc van Vlierberghe
Poolster 61, 4501 GP Oostburg
0117 451855
runningmarc@hotmail.com

SECRETARIS/PENNINGMEESTER
Nico Verheul
Steenbok 8, 4501 GS Oostburg
0117 452320 / 06-22906842
verheuln@zeelandnet.nl

ALGEMENE BESTUURSLEDEN
Evelien Daelman
edaelman@zeelandnet.nl
Maarten Schilders 
maarten.schilders@kpnmail.nl

ALGEMEEN BESTUURSLID
George Schanck 
gschanck@zeelandnet.nl. 
Willem Hertogs 
willemhertogs@outlook.com

OVERIGE FUNCTIES
JURYCOÖRDINATOR
Johan Huigh 0117 402126
jwhuigh@zeelandnet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIAAT THUIS
Froukje de Vries 0117 454756
wil.fro@kpnmail.nl

WEDSTRIJDSECRETARIAAT UIT
Anke van der Hooft 0117 454254
ahooft@zeelandnet.nl

COÖRDINATOR TRAINERS
Jordy Engelaar 06 20311998
jordy_engelaar@live.nl

COÖRDINATOR WINTERLOPEN
Jacky van Cuijck 0117 392063
vancuijck@zeelandnet.nl

COÖRDINATOR ZOMERLOPEN
Evelien Daelman
Stuerboutstraat 26
4508 AD Waterlandkerkje
0117-454299
edaelman@zeelandnet.nl

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE
Wendy van de Velde 0117 455353/06 46 45 89 19
wendy93@zeelandnet.nl

VOORZITTER SPONSORCOMMISSIE
Theo Rabout 0117 450204
trabcar@zeelandnet.nl

WEBMASTER
Sjaak Luteijn 0117 455407
webmaster@avdewielingen.nl

Voor actuele informatie kijk op www.avdewielingen.nl

Mieke Dees
Alain de Smit
Bram Rieteco
Miranda van Haneghem
Veerle Mornout-Tas
Edwin Dekker
Gijsbert Fieret
Lisette de Neve

Soraya de Bock
Corrie de Jonge
Sjoerd van Veen
Helmie de Groot
Stan Salomé
Jan Riemens
Marco Riemens
Peter Slits
Koen Lucieer
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De organisatie

LEEFTIJDSINDELING PER 01-11-2015 
(geldt voor 2016)

Geboren in Naam in Nederland Naam in Belgie
2009 en later mini pupil  ------------
2008  C pupil  microben
2007 B  pupil  benjamins
2006 / 2005  A1 pupil  pupillen
2004 / 2003  D junior  minimen
2002 / 2001  C junior  kadetten
2000 / 1999  B junior  scholieren
1998 / 1997  A junior  junioren
1996 en eerder  Senior  senioren
1981 en eerder  Masters  mannen
 35/39=M35 
 40/44=M40 enz.  veteranen
1981 en eerder  Masters vrouwen
 35/39=V35 
 40/44=V40 enz.  veteranen

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

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN

Mini & Pupillen C Wendy van de Velde
 Maandag 18.15 tot 19.15

Pupillen B  Suzan Hoek
 Maandag 18.30 tot 19.30

Pupillen A1 & A2  Daisy van de Velde
 Donderdag 18.45 tot 19.45

Junioren D Edwin Huigh
 Floris Huigh
 Donderdag 19.00 tot 20.00

Jun. C en hoger Jordy Engelaar
 Lennart Verheul
 Maandag 18.45 tot 19.45
 Maandag 20.00 tot 21.00

Atletiek4fun  Frédérique Versluys
 Esther Tas
 Dinsdag 18.30 tot 19.30
 
Start to Run  Sjaak Luteijn
 Guus Picavet

Loopgroepen  Sjaak Luteijn
 Tonny van Mulken
 Patrick van Quekelberghe

ADRESSEN TRAINERS

Sjaak Luteijn  Schorpioen 34, 4501 HB Oostburg
 0117 45 54 07
 sjaak.luteijn@kpnmail.nl

Patrick van Quekelberghe
 Reinaertstraat 19
 4527 CA Aardenburg
 0117 49 23 45
 pquekel@zeelandnet.nl

Daisy van de Velde  Brouwerijstraat 50
 4501 CR Oostburg
 0117 45 53 53
 daisy_vd_velde@hotmail.com

Wendy van de Velde Brouwerijstraat 50
 4501 CR Oostburg
 0117 45 53 53/ 06 46 45 89 18
 wendy93@zeelandnet.nl

Suzan Hoek  Oude Kerkstraat 14
 4501 AD Oostburg
 suzan.hoek@zeelandnet.nl

Jordy Engelaar  Poolster 169, 4501 GP Oostburg
 06 20311998
 jordy_engelaar@live.nl

Edwin Huigh  Neptunus 16, 4501 HK Oostburg
 06 40 02 96 08
 ehuigh@gmail.com

Esther Tas  esthertas@zeelandnet.nl

Lennart Verheul  Frederik Hendrikstraat 7
 4501 KG Oostburg
 06 29001337
 lithium2005@gmail.com

Frédérique   Kamerikstraat 13
Versluijs 4505 AL Zuidzande
 06 52335365
 frederiqueburkin@hotmail.com

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

De leden van A.V. de Wielingen 
mogen onbeperkt gebruik maken 
van de baan
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 Berichten uit het bestuur

Clubblad
Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar hij ligt 
weer voor jullie neus: een nieuw clubblad! Ronald 
van de Veire is jarenlang, samen met diverse 
redacties, de spil geweest achter het samenstellen 
van het clubblad. Door drukke werkzaamheden 
heeft Ronald aangegeven te stoppen met zijn 
werkzaamheden aan het clubblad. Al heel wat 
jaren was het vanzelfsprekend dat het clubblad 
door Ronald in elkaar werd gezet. Met nauwelijks 
te bevatten precisie en nauwkeurigheid werd de 
klus geklaard. Het staat dan ook buiten kijf dat heel 
veel uren zijn gaan zitten om teneinde de kwaliteit 
van het clubblad te waarborgen. Aan dit tijdperk is 
nu helaas een einde gekomen. Wat Ronald heeft 
bewerkstelligd kan niet worden omschreven in één 
zin. Wij zullen Ronald gepast persoonlijk bedanken 
voor zijn tomeloze en nauwkeurige inzet voor het 
clubblad. Toch wel even een voorschotje hierop: 
Ronald hartelijk bedankt voor wat je voor A.V. de 
Wielingen hebt gedaan!

Omdat Ronald gestopt is, heeft het bestuur andere 
oplossingen onderzocht. Aleer wij een definitieve 
keus maken, willen wij graag jullie mening weten. 
Het bestuur wil een keus maken tussen een 
digitale versie van het clubblad (dus in kleur te 
zien op beeldscherm), of we blijven een papieren 
versie in zwart/wit drukken of beiden. Dat laatste 
wil zeggen: voor diegene die een papieren versie 
van het clubblad wil, kan dit, als men dit aangeeft. 
Verderop kun je je mening aangeven.
Winterprogramma A.V. de Wielingen

Het winterprogramma van 
A.V. de Wielingen staat 
voor de deur!
Mis ze niet! Onze VAC Engineering Natuurlopen!

1E NATUURLOOP  
Paviljoen de Zeemeeuw 13 november 2016
2e Natuurloop  
Sylverstercross  31 december 2016
3e Natuurloop 
Moio Beach  19 februari 2017
4e Natuurloop  
Paviljoen de Zeemeeuw 12 maart 2017

Van bovenstaande wedstrijden wordt een heus 
klassement opgemaakt en ding je mee voor een 
prijs waarbij je op de finaledag, 12 maart 2017 
in Paviljoen de Zeemeeuw, in het zonnetje wordt 
gezet!!
Naast de VAC Engineering Natuurlopen kun 
je ook meedoen aan de Elderschanscross te 
Aardenburg en wel op 26 november 2016!! Deze 
wedstrijd is voor iedereen toegankelijk. Wil je eens 
kennismaken met het lopen van een cross op een 
aantrekkelijk, uitdagend parcours dan is dit een 
uitgelezen kans!
Ook zeer uitdagend te noemen, is onze Jules 
Unlimited, op zondag 11 december 2016 kun 
je jezelf eens testen in deze strandloop met 
uitdagende elementen!
Natuurlijk mag onze 26e Mammoet Halve 
Marathon Cadzand-Bad op zondag 5 februari 2017 
niet in je loopagenda ontbreken! 
Ben je net zo enthousiast als wij zijn, wees 
dan welkom op de genoemde bovenstaande 
wedstrijden!

MAAR: laat je ook eens zien op de diverse crossen 
in onze provincie. Hoe leuk is het om gezamenlijk 
mee te doen aan bijvoorbeeld de crosscompetitie?
5 november 2016  De Moerschanscross
3 december 2016  De Inkelcross
14 januari 2017   De Deltacross waar het   
 Zeeuws Kampioenschap 
 wordt gehouden.
28 januari 2017   De Deltacross
11 februari 2017  De Grevelingencross
8 maart 2017  De Kustcross

Clubkleding
Het bestuur is aan het kijken of het mogelijk is 
voor onze leden de clubkleding rechtstreeks bij de 
leverancier te kopen. Dat zorgt ervoor dat iedereen 
op elk moment de clubkleding kan aanschaffen. 
Nader bericht hierover volgt.

Opening Clubgebouw
“Willen is Kunnen”dat geldt voor het bedrijven van 
atletiek maar zeker ook voor het realiseren van de 
bouw van ons clubgebouw. Omdat ons materiaal 
lag te roesten in de oude materiaalberging is door 
het toenmalige bestuur het besluit genomen om 

d o o r : 
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eens te kijken naar nieuwe mogelijkheden om 
het materiaal te herbergen. Tal van tekeningen 
zijn gemaakt maar door allerlei bezwaren op 
financieel en diverse andere vlakken, liep ons 
plan steeds spaak. Het stimuleringsfonds van de 
Rabobank bood de gelegenheid een financiële 
boost te geven aan o.a. verenigingen. Dit door 
sponsorbedragen ter beschikking te stellen. A.V. 
de Wielingen heeft hier dankbaar gebruik van 
gemaakt en kwam zodoende in aanmerking voor 
een aanzienlijk sponsorbedrag welk gebruikt kon 
worden voor een nieuwe materiaalberging. Door 
het bedrag van de Rabobank samen met diverse 
andere sponsorbedragen en crowdfunding, is 
de vereniging erin geslaagd om niet alleen een 

materiaalberging te bouwen maar is het gebouw 
uitgebreid met een verenigingsruimte waar wij 
heel erg blij mee zijn. Tijdens de bouw werden 
we heel vaak verrast door steun van allerlei aard. 
We werden voorzien van verf tot raambedekking, 
van een vloer tot keukenblok, wc’s enz. enz. 
Zeker niet in geld uit te drukken, waren de vele 
uren die een handvol vrijwilligers in het gebouw 
hebben gestoken. Met dit gebouw met uitzicht 
op de mooie atletiekbaan ziet A.V. de Wielingen 
de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij zijn 
onze vrijwilligers, sponsoren en crowdfunders 
heel erg dankbaar! Namens A.V. de Wielingen 
heel erg bedankt voor eenieder die de bouw van 
onze nieuwe thuis mogelijk hebben gemaakt.

Berichten uit het bestuur

Mini enquête clubblad
Graag jullie mening hieronder invullen en sturen naar: secretaris@avdewielingen.nl of per post naar 
Frédérique Versluijs, Kamerikstraat 13, 4505 AL Zuidzande. Van de leden die geen respons geven, 
zullen we uitgaan van de keuzemogelijkheid: digitale versie. 

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Heeft voorkeur voor een clubblad welke:

O digitaal is

O op papier gedrukt is

O zowel digitaal als op papier beschikbaar is  

O  zelf graag een papieren versie wil ontvangen

CLUBBLAD - 3 - 2016
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Mammoet Midwinter Halve Marathon 
Cadzand-bad 2017

Voor vele hardloopliefhebbers is 
de Midwinter Halve Marathon van 
Cadzand-bad als een oude dame je me U 
aanspreekt. In deze bijdrage informeren 
wij over de Wielinger-hoogmis die op 
zondag 5 februari 2017 zijn beslag zal 
gaan krijgen. 

Mammoet nieuwe hoofdsponsor 
Midwinter HM, DPO bedankt!
We zijn blij, trots en zeer vereerd dat wij na 
afloop van de club-bbq middels een extra 
ingelast Studio Sport Journaal het ‘breaking-
news’ op passende wijze hebben mogen 
aankondigen….. Mammoet volgt DPO op als 
hoofdsponsor. Met een verbintenis van 5 
jaar hebben we de gewenste continuïteit en 
met Mammoet-vertegenwoordiger Marlon 
Roels een sponsorverantwoordelijke die 
het loperswereldje uitermate goed kent en 
daardoor stelt het speciale HM-gevoel als 
onbeschrijfelijk te ervaren. 

Zes jaar lang hadden we met DPO een 
betrouwbare en zeker ook aangename 
hoofdsponsor. Over en weer was er een fijne 
communicatie en werd er steeds gekeken en 
meegedacht hoe de sponsoring in te vullen. 
We zijn de familie De Poorter dan ook zeer 
erkentelijk voor de samenwerking.

Mammoet is een naam die letterlijk en figuurlijk 
staat als een huis en daarom een perfecte 
match en vanaf heden is het dus de Mammoet 
Midwinter Halve Marathon van Cadzand-bad.

Voorinschrijvingen van start op 11/11 
Als organisatie zijn en blijven we uitermate scherp 
op alle ontwikkelingen. Zaken die goed zijn, moet 
je niet aan sleutelen. Zo start de inschrijvingen 

traditioneel op de 11e van de 11e.  Voor de één 
synoniem aan de wapenstilstand, voor de andere 
zottedag of de link naar de verjaardag van onze 
voorzitster. 

Maakt ons allemaal niet uit, vanaf de 11e is 
het inschrijven geblazen . Schrijf u snel in!  
(voorinschrijving sluit 29 januari om 23.59 uur)

door: Theo Rabout
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Jules van Mulken ter ere van 25 jaar vrijwillige 
geridderd.
Al 25 jaar kan de organisatie terugvallen op een 
omvangrijk en zeker ook trouw vrijwilligerskorps. 
Ons valt op dat sommigen ook hun naam daar 
speciaal voor hebben meegekregen. Zo laat Froukje 
(de Vries) nooit en te nimmer in de kou staan en 
is de naam van Jules van Mulken volgens ons een 
verbastering van Jules van Niet Melken.

Omdat verscheidene vrijwilligers meer dan twintig 
dienstjaren achter hun naam hebben staan en 
slechts een enkeling een kwart eeuw onafgebroken 
de eerste zondag van februari in touw zijn voor 
de Midwinter, vonden wij het een klein gebaar om 
door HM-ambassadeur Jan van de Linde een lintje 
op te hangen aan Jules van Mulken.  Voorzien van 
een traditioneel en passend stukje afzetlint werd 
Jules (in eerste instantie met enige tegenzin) als 
HM-ridder in het zonnetje gezet. Weer een mooi 
en bijzonder moment, waar de aanwezigen met 
lach en traan (van de lach) hun handen stuk voor 
klapten.

Wielingers opnieuw half geld
Evenals de vorige (jubilieum) editie zijn wij blij dat 
we van ‘schatbewaarder’ Nico toestemming hebben 
gekregen om aan de Wielingers opnieuw 50% 
korting te geven op het inschrijfgeld voor deelname 
aan de Mammoet Midwinter Halve Marathon. Dit 
ledenvoordeel geldt natuurlijk niet enkel voor de 
21,1 maar ook vor de 5 km en Keki-run!  Let op: de 
‘half-geld-aanbieding’ geldt enkel bij voorinschrijven, 
wat mogelijk is tot zondag 29 januari 2017 (23.59 
uur). Door op het inschrijfformulier aan te geven 
dat je lid bent van de club, verloopt de rest 
automatisch. Kortom: treuzel niet en schrijf in!

Patrick van Quekelberghe vanaf nu de eretitel 
HM-professor
Onaangekondigd maar desalniettemin een leuke 
onderbreking tijdens de club-bbq en de daaraan 
gekoppelde avond ter ere van 25 jaar Midwinter, 
was de strijd om de titel HM-profesor.

Alle deelnemers kregen 21 vragen voorgelegd 
waarin naast algemene vooral specifieke Midwinter 
Halve Marathon kennis werd getoetst.  Welke 
wielinger startte 3 jaar met startnummer 50, wie 
brengt al 25 jaar bakkie koffie aan speaker Fred, 
welke zeeuw won de Midwinter nooit, welke 
Wielingers liepen de Halve minimaal 19 keer etc etc. 
Tenslotte een schiftingsvraag (hoeveel finishers op 
de Halve gedurende de jaren 2011-2016) en er zou 
een heuse HM-Professor uit de bus moeten rollen.

Uiteindelijk bleek Patrick van Quekelberghe 
over de meeste kennis te beschikken (3 fout). 

Hij troefde daarmee mede-favoriet en erkend 
quizzer Steven van de Veire af (5 ft). De strijd om 
het brons werd op basis van de schiftingsvraag 
(3105 finishers) beslist in het voordeel van Jordy 
Engelaar. Hij maakte zeven fouten evenals Sandra 
van Quekelberghe, Johan Huigh en het duo Juliette/
Michel de Meyer.

HM-boek in aantocht!!  Reserveer nu reeds een 
exemplaar!
Reeds eerder is aangekondigd dat Ronald van 
Veire ondersteund door redactieleden Jan van de 
Linde en Fred Rabout, een boek aan het maken is 
over 25 jaar Midwinter Halve Marathon. We weten 
allemaal dat elk jaar bijzonder is en elke deelnemer 
of vrijwilliger wel een bijzonder verhaal heeft. De 
meest bijzondere en opzienbarende hebben deze 
mannen weten op te sporen en voorzien van vaak 
nog niet uitgegeven bijzonder fotomateriaal wordt 
nu de laatste hand gelegd aan het 168 pagina’s !! 
tellend HM-boek. De titel en inhoud mag en kan 
nog niet prijs gegeven worden, maar een bijzonder 
collectors item wordt het zeker.

Zoals het er nu naar uitziet zal tijdens de 
snerttraining (dus een passende locatie!) van 15 
januari as het eerste exemplaar overhandigd 
worden. Bij het schrijven van dit artikel is de 
prijs nog niet voor de volle 100% bekend, maar 
inmiddels zal het bestuur de keuze gemaakt 
hebben (tussen 25 en 29 euro).

Dringende oproep: Omdat het zeer moeilijk is in 
te schatten hoeveel boeken er gedrukt moeten 
worden, zouden we het bijzonder op prijs stellen 
dat wij/jullie Wielingers jullie interesse reeds nu 
kenbaar maken. Dit kan door een mailtje te zenden 
naar Ronald maar ook bij het inschrijven voor de 
26e editie van Mammoet Midwinter Halve Marathon 
(incl 5km/kekirun) kan een boek besteld worden.

Reserveer nu uw HM-boek en mail of bel naar 
Ronald vd Veire (tekst10@zeelandnet.nl) 

Tot slot ons advies, schrijf snel in voor deelname, 
meld u anders snel aan als vrijwilliger en reserveer 
alleszins snel een HM: boek

Dank en tot ziens op, langs, tijdens de 26e editie 
van de Mammoet Midwinter Halve Marathon van 
Cadzand-bad.

HM-groet
Wim Huigh & Theo Rabout



CLUBBLAD - 3 - 2016

16 1717



CLUBBLAD - 3 - 2016

16 17

CLUBBLAD - 3 - 2016

                   volgt DPO op als hoofdsponsor 
Midwinter Halve Marathon Cadzand-Bad

17

Mammoet is een naam die letterlijk en figuurlijk staat als een huis en daarom een perfecte match en vanaf 
heden is het dus de Mammoet Midwinter Halve Marathon van Cadzand-bad.

‘‘Wij bedanken DPO voor 6 jaar sponsoring’’ 
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Verjaardagen

Thijs Manders 2
Thom Dobbelaar 4
Jeroen de Vries 9
Jozien de Feijter 10
Monique de Meijer 10
Rick Groosman 13
Miranda van Haneghem 15
David Pieters 16
Sephania Bron 18
Emma Dekker 18
Johan Huigh 19
Etienne van de Veire 23
Marc van Waes 23
Adri Vermue 24
Annemarie Wouterse 26
Pamela Manders 29
Esther Verhaegen 29
Erik-Jan Werkman 30
Michel de Ruijsscher 31
Dante de Ruijsscher 31

Ingrid van de Velde 1
Michel de Meijer 2
Myrthe Faro 6
Veerle Mornout-Tas 8
Theo Rabout 9
Frédérique Versluys-Burkin 11
Brent Dobbelaar 12
Stefan Krijnen 14
Milena Legrand-Soomers 14
Eddy Musson 15
Guusje Dees 15
Leonie Overmeire 17
Ryan Neve 17
Suset de Feijter 18
Marion Huigh 18
Jelle Pol 18
Amor Maertens 20
Floris Huigh 22
Martine de Bruijne 24
Jens Maertens 27
Annemieke Rijnberg 28
Daisy van de Velde 29
Dirma Verheul 30

Baily Korfker 1
Corinne Haeck 3
Pien Schilders 6
Lisette de Neve 7
Annet Pol 8
Ymke de Lobel 9
Jan van Hoeve 11
Joris de Sutter 11
Roan Willemsen 11
Fred Vermeire 12

Tianda Donker Curtius 14
Eva Verschoore 16
Marian Brakman 17
Coby de Dobbelaere 18
Heinz-Peter Lauret 23
Edwin Dekker 23
Lemmy de Rooij 25
Robert Vroon 28
Els van Houte 29
Simon de Clerck 30

Jarig in oktober Jarig in november

Jarig in december

19

Happy birthday
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Laatste jeugdtraining
foto’s: Judith Tas
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Enkele loopjes in het 4de kwartaal 
van 2016:

22 oktober Singelloop, Middelburg
22 oktober Piet Spruit Memorial Loop, SSP criterium Sluiskil

5 november Moerschanscross; Crosscompetitie 2016/2017 Hulst
5 november Bike2run 10Miles, Middelburg
12 november 49e Mosselloop, Burgh-Haamstede
13 november 1ste VAC engineering Natuurloop Strandpaviljoen “De Zeemeeuw”
26 november Elderschanscross; Crosscompetitie 2016/2017 Aardenburg
27 november Zakloop, Nisse

3 december Inkelcross, Kruiningen
10 december Halve Marathon van Terneuzen, Terneuzen
11 december  Jules Unlimited Beachhouse 25 Groede
10 december 6e Intersport Ten Miles Zeeuws Kampioenschap Zierikzee
26 december Kerstloop, Dishoek
31 december 2de VAC engineering Natuurloop Bos van Erasmus

Hebben jullie aanvullingen voor het 1ste kwartaal 2017, geef deze dan door aan de redactie zodat ze de 
volgende keer geplaatst kunnen worden.

Voor “De Zeeuwse Verzekeringen Crosscompetitie 2016/2016 kan worden ingeschreven via www.
inschrijvenzeeland.nl Bij inschrijven voor alle zeven crossen geld een korting op het inschrijfgeld. 
Meelopen kan ook zonder licentie.

G.E. Nieter, “Zo zie ik Het”
(H)erkennen
Waarom: ben je zoals je bent; doe je wat je doet; 
sta je voor de dingen die je zegt?
Is iedereen zich daar bewust van? En wat de f… 
heeft dat met atletiek te maken?
Ik denk heel veel.

Op een moment heeft u deze sport ontdekt. 
Begonnen omdat u vroeger wel eens.., uw vriend 
of vriendin…. Misschien wel om fysieke of medische 
redenen.
Wanneer u daarna, dus na de basisreden, niet bent 
afgehaakt, bent u alleen blijven sporten vanwege 
bovenstaande kop.

U herkent iets in de sport van uzelf. Uw 
zwakheden, of positieve kanten komen tijdens een 
inspanning ongemerkt boven. Ja, toch?
En wat is het dan fijn, wanneer u op welke manier 
dan ook erkenning voor deze inspanning krijgt. Een 
compliment van de trainer, of u eindigt net voor 
een concurrent, welke vorm van erkenning ook, het 
streelt uw ego.

Erkenning zorgt dus dat u, de atleet gemotiveerd 
blijft. Een natuurlijke stimulator. In iedereen zit 
prestatiedrang, ook al ontkennen velen dit. We 
hebben het van nature. Hierdoor hebben we als 
mens kunnen overleven.

Kijkt u op tv atletiek? Leest u over atletiek? Mooi, 
interesse in de sport zegt men dan. 
Je zou ook kunnen zeggen, herken jezelf. Of niet?

Ge, zult u afvragen, gaat het goed met je? Dicht bij 
een geestesziekte? Het antwoord is nee. 
Als we met zijn allen bewust zijn waarom we met 
elkaar zoveel van deze sport houden blijven we het 
ook doen.

Sport en sportplezier, ik erken dat ik er van hou, en 
ik herken mezelf hierin.

Mooi toch?

Sport & Groet.
Ge Nieter.
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OPENING CLUBGEBOUW
Vrijwel precies een jaar na het begin van de 
bouwwerkzaamheden is het clubgebouw 
officieel geopend. Gelukkig was het gebouw 
ook helemaal klaar. De gemeente had kort 
daarvoor een pad naar ons gebouw met een 
fraai terras aangelegd, waarbij de grond was 
geëgaliseerd en graszaad was gestrooid. De 
organisatie van de opening was in handen van 
Evelien Daelman, Frédérique Versluijs, Marc 
van Vlierberghe en Dirma Verheul. Door Rudy 
van de Velde waren tenten, stoelen en tafels 
geregeld en de rest was gehuurd. Een flink 
aantal mensen hielp met op- en klaarzetten.

De opening werd gecombineerd met een 
vrijwilligersavond als dank voor de inspanningen 
van vrijwilligers van de bouw, maar ook van de 
halve marathon, lopen, baanwedstrijden en alle 
andere activiteiten van de vereniging. Al met al 

hadden bijna 100 mensen zich opgegeven voor 
de barbecue; bij de opening waren er zelfs nog 
meer. Ook wethouder Christianne van de Vijver 
was namens de gemeente aanwezig. Voorzitter 
Frédérique bedankte in haar toespraak allen die 
aan de bouw hebben meegewerkt en de sponsors 
en crowdfunders die de bouw financieel mogelijk 
hebben gemaakt. Ze noemde bewust geen namen, 
bang om iemand te vergeten. Het bouwproces 
was echt teamwork, waarbij velen hun steentje 
hebben bijgedragen. Na haar speech werd de 
opening op ludieke wijze verricht door het eerste 
lid van AV de Wielingen, Marco Scherbeijn. Hij 
rolde een doorzichtige bubblebal naar het nieuwe 
hek. Samen met Frédérique onthulde hij een 
sponsordoek met alle sponsors die aan de bouw 

hebben bijgedragen. Marco bood de jeugd van 
AV de Wielingen aan naar Moio te komen voor 
een partijtje bubblevoetbal. Vervolgens werd 
door iedereen het glas met een blauwkleurige 
bubbelwijn geheven.

Daarna was het tijd voor de barbecue, die werd 
verzorgd door Eetwinkel Valk met hulp van 
bakkers Wim en Jeannette Huigh. Daniel Dankaart 
zorgde voor een professioneel geluid en enkele 
jeugdtrainers stonden achter de bar. Na de 
barbecue vertelden de razende reporters Theo 
Rabout en Wim Huigh (vanuit Hollywood) over de 
plannen voor de Halve marathon 2017, gevolgd 
door filmpjes van enkele halve marathons en een 
quiz, die door Patrick van Quekelberghe werd 
gewonnen. Tevens kreeg Jules van Mulken een 
waarderingsprijs voor 25 jaar hulp bij de halve 
marathon.

Met de officiële opening is een lang en intensief 
proces afgesloten. Ik heb de bouw zo goed 
mogelijk gevolgd en ik heb genoten van 
het vakmanschap en de handigheid van de 
verschillende mensen. De bouwvrijwilligers kunnen 
zich nu weer op de atletiek en andere hobby’s 
richten (en op dingen, die wellicht tijdens de bouw 
zijn blijven liggen); het bestuur kan zich weer 
volledig met echte atletiekzaken bezighouden. 
We hebben een prachtig en functioneel 
clubgebouw gekregen, dat zich hopelijk tot een 
ontmoetingsplaats voor alle leden ontwikkelt. Deze 
bestemming zal door de leden zelf vorm moeten 
krijgen, het is nu aan jullie.

Nico Verheul

Het clubgebouw van AV de Wielingen werd mede mogelijk gemaakt door:

 

Naamloos-1   1 26-10-2015   14:11:46

Tel. +31(0)117 440 600
Transportweg 6

4501 PS Oostburg
www.drewi.nl

DREWI
renovatie en bestratingen

VLAKKE BORDEN PP4MM 35x50CM
OPDRUKKLEUREN: BLAUW 20 + GEEL 42
ONTWERPDATUM: 07/01/09

a.m.
Woodworks 
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Zomerlopen 2016

Allereerst wil ik de vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet om deze lopen mogelijk te maken. 
Zonder deze mensen zou de vereniging het 
niet kunnen organiseren. Bij de training op 
maandagavond bij Beachhouse 25 werd er al 
vroeg over gesproken en zag je dat er als het 
ware goede reclame gemaakt werd.
Zelf ben ik pas in het najaar van 2014 begonnen 
met hardlopen en heb ik in 2015 deelgenomen 
aan de zomerloop in Retranchement en 
Groede. Dit jaar had ik het voornemen om ze 
allemaal te lopen. Rudie Hoogervorst had ook 
wel zin om deel te nemen aan de zomerlopen 
en we spraken af om de lange afstand te gaan 
lopen.

Op 12 juli was het dan zover en reisde ik af naar 
IJzendijke om deel te nemen aan de boulevardloop. 
Na eindelijk een plekje te hebben gevonden voor 
de auto ging ik op zoek naar de bolbaan om me in 
te schrijven. Het weer was goed en er waren veel 
deelnemers. In het begin ging ik natuurlijk te snel 
van start maar dat merk je al snel en na een tijdje 
ging het tempo wat omlaag. De eerste ronde was 
geen probleem en de 2e ging ook nog wel. Maar de 
3de zag ik wel tegenop maar Rudie ging door dus 
ook ik ging mee en na afloop natuurlijk tevreden 
dat we het hebben volbracht.
De week daarop was de loop in Retranchement. 
De weersvooruitzichten gaven aan dat het heel 
warm zou worden. De maandag ervoor was het 
bij de training ook al warm maar het zou nog 
warmer worden de dinsdag. In de loop van de 
dinsdag heb ik besloten om af te zien van de loop 
in Retranchement omdat ik het te warm vond. Het 
is een hele mooie loop en had hem graag gelopen 
maar vanwege de warmte leek het voor mezelf 
geen goed idee. Rudie heeft hem wel gelopen 
maar de geplande lange afstand werd voor hem de 
middenafstand.

Op 26 juli was de loop in Groede. Lekker dichtbij 
dus op de fiets naar het voetbalveld in Groede. Na 
de inschrijving kwam ik Rudie weer tegen en zoals 
afgesproken gingen we voor de lange afstand. Ook 
hier waren er weer veel deelnemers en was het 
weer prima voor een loop in de avond. Omdat ik in 
2015 deze loop ook had gedaan en ook de lange 
afstand kon ik eens kijken of er progressie in zat. 
En jawel in 2015 deed ik er 1 uur en 4 minuten 
over en dit jaar heb ik dat verbeterd naar 57 
minuten. Nu is dat geen toptijd maar ik was wel 

tevreden dat ik het binnen een uur had gehaald.
In de maand augustus begonnen we op 2 augustus 
met de loop in Nieuwvliet. Voor mij een nieuwe 
loop en ik was dan ook benieuwd naar het 
parcours. In tegenstelling tot de andere lopen was 
het bewolkt en spetterde het een beetje. Nadat 
de jeugd had gelopen mochten we weer aan de 
bak. Ook hier gingen Rudie en ik weer voor de 
lange afstand. Het parcours was prachtig en de 
regen zorgde voor verkoeling. Naast het grote 
aantal deelnemers waren er ook best wel veel 
toeschouwers en de aanmoedigingen deden ons 
dan ook veel goeds.

Een week later was de loop in Zuidzande en 
ook daar kende ik het parcours niet. Een leuke 
combinatie van polder en Zuidzande maakte er een 
mooie loop van. Er waren veel deelnemers voor de 
middenafstand en toen ik aan mijn derde ronde 
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begon wilde ik nog wat drinken maar het was zo 
druk aan de drinkpost dat de vrijwilligers de lopers 
voor de derde ronde niet konden zien aankomen. 
Dus even tussen de mensen door gemanoeuvreerd 
om een bekertje water te pakken. Ook hier wist ik 
nog binnen het uur te eindigen maar dat was nipt 
met 59 minuten. Maar wel heerlijk gelopen en daar 
gaat het dan toch ook om.

Op 16 augustus was dan alweer de laatste zomerloop 
aangebroken in Cadzand. Ook hier weer veel 
deelnemers en de daarbij behorende toeschouwers. 
Vooraf kreeg ik te horen dat het een zware loop was 
en dat beloofde dan ook wat. De afstand was dan 
wel iets onder de 10 km maar ook nu wist ik weer 
net binnen het uur te eindigen. Ook hier kon ik weer 
genieten van het mooie parcours.
Ploeteren door het zandpad en helling op en trapje af. 

Doel bij alle lopen die ik had was hem uitlopen en 
niet wandelen tussendoor. Daarin ben ik geslaagd. 

In 2015 heb ik er maar 2 gelopen maar was ik 
telkens de laatste en ik hoopte dit jaar niet als 
laatste te moeten finishen. Toch was ik vaak de 
laatste en ondanks dat ik me had voorgenomen me 
daar niet aan te storen baalde ik er toch wel af en 
toe van en moest ik me soms weer even oppeppen 
om weer naar de volgende loop te gaan. Maar dat 
viel op zich niet tegen omdat ik moet zeggen dat 
het altijd wel gezellig is op de zomerlopen.
Misschien is het wel een idee om niet alleen 
de snelste lopers een prijs te geven voor hun 
prestatie maar ook de langzaamste lopers om ze te 
motiveren om door te gaan : )

Ik wil iedereen (vereniging, vrijwilligers, sponsor en 
lopers) bedanken voor hun inzet en gezelligheid 
tijdens de zomerlopen 2016.
Op naar de natuurlopen deze winter en ik ben er bij 
de zomerlopen 2017 ook gewoon weer bij.

Jaap Luteijn

Over afzien en genieten.

“Ik heb zo genoten vandaag” hoor ik regelmatig 
nadat ik ben gefinisht in een hardloopwedstrijd. 
Genoten? Van wat? Van het weer? Van de dijk 
die je vier keer moest beklimmen en voelde alsof 
je een baksteen in je kont had? Genieten doe ik 
als ik lui op een terras hang en me te goed doe 
aan dingen die ik als sporter eigenlijk moet laten 
staan.
Tijdens het lopen van een wedstrijd gooit mijn lijf 
de rem erop. Benen doen zeer, je hoofd lijkt net 
of er een trein is over gedenderd en alles wat pijn 
kan doen, doet daadwerkelijk pijn. Ik kan op dat 
moment niet zeggen dat ik in een fase van genot 
zit. Overleven, vechten en volharden is het motto 
dan.

Ikzelf focus me dan nog maar op één ding, de 
finish zien te halen.

Je lichaam en geest tarten om een sportieve 
prestatie neer te zetten is geen pretje. Kijkt u 
wel eens naar foto’s van u zelf tijdens een loop? 
Wat een verschrikking. Zeker 10 jaar ouder, 
rimpels als groeven in een bergketen. Nee op dat 
moment weet ik zeker dat ik “moeders mooiste” 
niet ben.

Wanneer ik ben bekomen van de inspanning, het 
zweet heb afgespoeld en tevreden terugkijk dat ik 
het weer heb gedaan. Dan pas geniet ik.

Sport & Groet
Ge Nieter

G.E. Nieter, ZO> ZIE> IK HET.
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Jong geleerd is oud gedaan! Anouk Dieleman

Wat is je leeftijd
7 jaar

Hoe lang loop/spring/enz. je al.   
Sinds een jaar ben ik lid bij av de Wielingen. Sinds 
ik 4 ben doe ik wel eens mee met een zomerloop.

Waarom ben je begonnen met lopen/springen 
enz.
Omdat het me leuk leek en ik was in de zomer met 
de training van mama mee geweest. 

Ik loop/spring enz. het liefst 
in de winter want dan Is het niet zo warm.

Favoriete sportdrank
water

Favoriete sporteten
spaghetti 

Met wie zou je wel eens willen trainen en 
waarom
Met mijn moeder, omdat ik die goed ken

Favoriete sporter
Sanne Wevers, Dafne Schippers, Epke Zonderland 

Mijn doel is …..
Dat ik hoger kan springen 

Als ik nooit meer zou kunnen sporten dan …..
Dan vind ik dat niet leuk

Als ik voorzitter van de club was dan ….
Gingen we spelletjes doen, hurkhoogspringen, en 
speerwerpen 

Junior   |   Start-to-runner   |   senior |   ervaren loper
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Jong geleerd is oud gedaan! Anouk Dieleman Jong geleerd is oud gedaan! Marc van Waes

Wat is je leeftijd 
Ik ben 68 jaar.

Hoe lang loop je al?
Ik sport al van kindsbeen af. Aanvankelijk een soort 
van atletiek op een grasveldje, met lopen en springen, 
maar dat is hooguit een jaartje geweest. Sinds m’n 
18e meer structuur in de sport, waarbij volleybal mijn 
hoofdsport is geweest. Inmiddels 50 jaar lid van IJ.V.C. 
waarbij ik alle geledingen van een lidmaatschap heb 
doorlopen behoudens een bestuursfunctie. Maar als 
speler, organiseren van evenementen, verzorger en 
tenslotte trainer, 45 jaar actief geweest. Tussentijds 
nog een 7 tal jaren gevoetbald. Toen ik 30 was dacht ik 
qua nivo en conditie niet meer met de jonge mannen 
mee te kunnen en ben toen ‘voor mezelf’ gaan 
hardlopen. Een ongeluk op 43 jarige leeftijd waarbij ik 
een rugletsel opliep is voor mij reden geweest om mij 
bij de groep van Jan van der Linden aan te sluiten en 
meer gestructureerd te gaan lopen.

Waarom ben je begonnen met lopen?
Dat auto ongeluk is voor mij de reden geweest om 
over de drempel te stappen. Ik wilde fysiek weer net zo 
worden als voorheen. Ik denk dat mij dat ook gelukt is, 
met behulp van “De Wielingen”.

ik loop het liefst wanneer
Het niet te warm is en bij voorkeur s’morgens 
vroeg. Als ik thuis train dan stap ik uit bed in mijn 
loopschoenen en ben weg voor een rondje. Ook 
zondag morgen op het strand is met voorsprong mijn 
favoriete plek.

Favoriete sportdrank
Een favoriete spotdrank heb ik niet. Heb je mijns inziens 
ook niet nodig voor anderhalf uur bezig zijn. Ik houd het 
op water, en bij de halve marathon op lauwe thee.

Favoriete sporteten.
Een pannenkoek gaat er altijd wel in. Dat neem ik als 
ik een langere duur inspanning doe. Een gelletje is niet 
aan mij besteed omdat dat er gelijk weer uitkomt. Mijn 
maag kan die energie boost niet verwerken. Tijdens 
een duur inspanning neem ik rozijnen, gedroogde 
abrikozen en/of een banaan, die werken wat 
langzamer maar zeker zo efficiënt.

Met wie zou je wel eens willen trainen 
(en evt. waarom)
Ik heb nooit echt een drive gehad om met iemand 

samen te 
trainen. Wel 
is een demo 
training van 
Jan Posthuma 
(gouden 
medaille 
volleybal 1996) 
in Oostburg 
een heel leuke 
ervaring geweest. Als atleet heb ik altijd genoten (en 
momenteel nog, maar op een andere manier) om met 
mede Wielingers te trainen waarbij we elkaar steeds 
sterker maakten.

Favoriete sporter
Mijn favoriete sporter is mijn zoon Andy. Gezegend 
met een beetje talent maar met een ontzettend 
doorzettingsvermogen heeft hij toch het Wilhelmus 
mogen aanhoren in de schaatssport op 30 jarige 
leeftijd. (NK senior B).

Mijn doel is …..
Mijn doelen heb ik bereikt. Voor mijn gevoel heb ik 
uit mijn sportieve leven gehaald wat er in zat, op de 
manier waarop ik sport heb bedreven. Duursporten 
is uiteindelijk mijn ding geworden, alhoewel ik in mijn 
jeugdige jaren nog wel eens een 100 meter in 11 sec. 
heb gelopen. Heb mooie lange afstand evenementen 
gedaan, (fietsen: Zws. Vl – Barcelona, Zws. Vl – 
Lourdes, Pyreneeën van oost naar west), 5 marathons 
gelopen, en als laatste 3 bergtochten in de Pyreneeën 
gewandeld met bepakking.

Als ik nooit meer zou kunnen sporten dan ….. 
Zou dat nu zo erg niet meer zijn, maar zou dat in het 
verleden een ramp zijn geweest. Ik zou me een leven 
zonder sport niet kunnen voorstellen.

Als ik voorzitter van de club was dan ….
Heb bewondering voor alle bestuursleden. Ik heb 
al aangegeven dat ik in de volleybal vereniging nooit 
een bestuursfunctie heb bekleed. Voel me daar ook 
niet voor geroepen, maar ze moeten er wel zijn. Als 
voorzitter van de club moet je kunnen inspelen op de 
actuele zaken die er leven binnen de vereniging en 
met de middelen die er zijn. Luchtkastelen bouwen is 
niet moeilijk maar ze realiseren des te moeilijker. Elke 
voorzitter die we tot noch toe hebben gehad heeft 
volgens mij met verve zijn of haar taak vervuld. Met 
beide voeten op de grond blijven staan en kansen 

Junior   |   Start-to-runner   |   senior |   ervaren loper
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Hardloop 3daagse

Soms verschijnt er iets nieuws op de Zeeuwse 
hardloop kalender zoals de indoortrail in de 
Zeelandhallen in Goes en dan nu de Zeeuwse 
hardloop driedaagse. De eerst indoortrail heb ik 
ook gedaan en dit had ook wel mijn interesse.

Door eens op het blog hardlopen in zeeland van de 
PZC te kijken kwam ik dit op het spoor. Hierin stond 
dat er plannen waren voor zo’n evenement. Door 
hier regelmatig eens te kijken en later de website te 
bezoeken ben ik dit gaan volgen tot het programma 
bekend was. De eerste dag was een loop op een 
eiland in het Veerse meer. Het Veerse meer is zeer 
bekend voor mij door mijn andere hobby surfen en 
op het betreffende eiland heb ik in mijn kinderjaren 
vele vakanties doorgebracht en nu de mogelijkheid 
om er eens hard te lopen.
Het programma was heel verschillend, van een 5 km 
naar een halve marathon en terug naar een 10 km.

Dag 1 vrijdag 19 augustus afstand 5 km eiland 
Haringvreter.
Bij inschrijving kon je opgeven of je bij de eerst 
groep of de tweede groep wilde starten, dit omdat 
er maar beperkte plaats was op de boot naar 
het eiland. Mijn start was in de tweede groep dus 
om 17.00 uur inschepen. Startnummer op halen 
bij de camper bij de aanleg plaats van de boot in 
Kamperland en wachten tot de boot terug was van 
de eerste groep. Het weer was wat veranderd en 
tijdens de boottocht regende het. Voor de sfeer 
onder de lopers maakte dat niet uit, die bleef vrolijk. 
Bij de start was het weer droog en tijdens het 
lopen nog een klein buitje. Bij de inschrijving was 
gevraagd om een eindtijd op te geven. De start zou 
lijken op een soort tijdrit, starten met twee tegelijk 
om de 10 seconden en de langzaamste als eerst. 
Hoe sneller hoe meer mensen je dus zou inhalen. 
De tijdwaarneming was met chip dus was dit geen 
probleem. Er was een ronde van 2,5 km uitgezet op 
het eiland en moest 2 maal worden gelopen. Het 
was onverhard over gras en door de bossen. Met 
een 24e plaats gefinisht in de opgegeven tijd waren 
de eerste punten binnen en gaan we de boot weer 
op in een goede sfeer met verhalen over de herten 
die door niet iedereen gezien zijn maar er toch in 
het wild rond liepen.

Dag 2 zaterdag 20 augustus afstand halve 
marathon Westenschouwen.
Deze loop had ik vorig jaar ook gelopen in 
voorbereiding op de kustmarathon en is redelijk 

zwaar. Het meeste is verhard maar alleen de 
eerste en de laatste km is vlak, verder helling op 
helling af. Start om 12.00 uur maar hier zijn ook 
andere inschrijvers dus iets meer dan de 165 van 
de driedaagse. Er is ook een 6 km en 13 km en 
die starten allemaal gelijk dus dringen en inhalen 
en ingehaald worden na de start. Na een paar km 
wat open ruimte slaat de beginnersfout toe, beide 
schoenveters los. Even vastmaken en maar weer 
door in de drukte over nu smallere paden. Tempo 
niet te hoog want morgen komt er nog een dag. Na 
een km of 15 gaat het toch wel wat moeilijker maar 
wil mezelf niet te veel afmatten ivm de volgende 
dag dus doseren en enkele hellinkjes wandelend 
gelopen. Nog niet genoeg duurloop km in de benen 
breekt dan wel op. Eindtijd 1.38:58 als 96e binnen. 
Even slikken bijna 7 min. langer dan vorig jaar. In de 
tussenstand nu 7e op de short distance. 

Dag 3 zondag 21 augustus 10 km strandloop 
Domburg
De laatste dag. Bij inschrijven kon je kiezen uit 10 
km of 25 km, de short of de long distance. Nu ik 
toch al geen super strandloper ben gekozen voor 
de 10 km start om 11.30, een half uur na de long 
distance. De weersvoorspelling is slecht; regen 
plus veel wind uit de verkeerde hoek, maar wel 
laag water. De benen voelen goed na halve van 
de dag ervoor. De eerste 5 km was achterwind 
en ontspannen gelopen wel veel paalhoofden 
waardoor het tempo wel afremde op het keerpunt 
rond de 10e plaats. Dan nog eens 5 km terug naar 
strandpaviljoen Brooklyn vol in de wind windkracht 
6 en ook nog alleen. Het is nog steeds droog en 
dat blijft het gelukkig ook. Tempo laten zakken 
en uitlopen zonder blessures over te houden is 
de bedoeling. Er komen nog enkele losse lopers 
voorbij maar die laat ik lopen, dan komt er een 
groep voorbij en hier sluit ik achteraan. In een 
groep is natuurlijk beter tegen wind dan alleen 
of met twee, tot we weer door de paalhoofden 
moeten en ik als laatste van de groep ze weer kwijt 
ben en mijn tempo weer oppak en alleen naar de 
finish ga als 21e in 49.22 min en een medaille krijg 
omgehangen. In de eindstand nog 5e op de short 
distance.

De organisatie was goed, de sfeer was goed (3 
dagen zelfde gezichten) en drie verschillende 
uitdagende loopjes.

Kortom een geslaagd weekend.

door:  François van de Broecke
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Loopclinic, Honoré Hoedt 

Leuke clinic volop windenergie bij AV de Wielingen in Oostburg

Honoré Hoedt gaf op 28 augustus een loopclinic voor een groep enthousiaste leden en gasten van AV de 
Wielingen. Hij schreef hierover op twitter:
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Clubdag 2016

Naar aanleiding van de scanloten afgelopen 
voorjaar in Oostburg werd er op 27 augustus 
een clubdag georganiseerd. Dit hield in dat alle 
sportverenigingen die meededen aan de actie, 
zich moesten vertegenwoordigen op deze dag. 
Mensen die de scanloten scanden in de maand 
april/mei konden een stem uitbrengen op een 
sportclub van Oostburg. Hier was een prijs aan 
verbonden: de club met de meeste stemmen 
kreeg € 1.500,-, de 2e plaats € 1.000,- en alle 
overige clubs € 500,-.
Wij van AV de Wielingen waren hier ook bij 
aanwezig. We organiseerden voor de kinderen 

een loopje door Oostburg van 3 rondjes. De 
volwassenen hadden 2 grote rondes door 
Oostburg van ± 3km. Ook hadden we een tentje 
waar we ons sportmateriaal konden uitstallen. 

Ondanks het warme weer kwamen er 8 dappere 
kindjes meedoen aan ons loopje. Bij de volwassenen 
was er 1 persoon die de stap durfde te wagen. 
Helaas moesten we de ronde voor de volwassenen 
afgelasten vanwege weinig aanmeldingen door de 
warmte en andere activiteiten rond Oostburg.
Ondanks de warmte en weinig opkomst is het 
een mooie en gezellige dag geworden dankzij alle 
vrijwilligers die ons een handje bij wilden steken. 

Na afloop van deze dag mochten wij een enorm 
mooi bedrag in ontvangst nemen van € 1.500,-. We 
waren de winnaar van de scanloten. Dat wil zeggen 
dat er het meeste op onze mooie club gestemd is 
en daar zijn we allemaal heel trots op.

Ik denk dat we iedereen enorm mogen bedanken 
die deze dag toch mogelijk heeft gemaakt en hoop 
dat we het bedrag voor iets moois mogen besteden 
aan onze club.

Groeten Lennart Verheul

door:  Lennart Verheul

MZVL
Bij het moment van inschrijven voor de MZVL 
had ik in mijn achterhoofd de gedachte om 
daar voor een persoonlijk record te gaan. Tot op 
heden heb ik namelijk alleen de Kustmarathon 
een aantal keer gelopen en de Marathon 
du Mont Blanc (een geweldig mooie trail). 
Daardoor staat mijn pr wellicht niet zo snel als 
ik daadwerkelijk zou kunnen. Bij de MZVL zou 
ik een mooie kans krijgen het wat scherper te 
stellen. Volgens mij staat het nu rond de 2:45? 
Exact zou ik het niet eens weten... 

Maar goed, dat was dus het plan toen ik mezelf 
inschreef. Daarna liep ik heel wat wedstrijden, 
wegwedstrijden, crossen, korte trails, lange trails, 
ultra trails. En uiteraard heel wat trainingsuren, met 
als tussendoel de 6 uurs Ultraloop in Stein (6 uur 
rennen op een uitgezet rondje van circa 2,5 km). 
Die ultraloop ging goed, het doel van een dubbele 

marathon 84,4 km net niet gehaald, ik bleef steken 
op 83,9 km. Ook mooi. 

De week na de 6uurs weer flink doorgetraind, helaas 
iets te fanatiek. Ik liep tijdens een intervaltraining 
op de atletiekbaan een hamstringblessure op. Door 
die blessure heb ik drie weken vrijwel niet kunnen 
trainen. Daarmee kwam mijn einddoel van het 
toenmalige trainingsschema een beetje in gevaar. 
Eind mei wilde ik me kwalificeren voor het WK Trail. 
(Dat kwalificatiemoment is inmiddels al geweest, en 
het is gelukt!) Dus toen ik eenmaal weer kon lopen 
moest ik een aardige inhaalslag maken. Een week 
voor MZVL liep ik met het nodige geklaag 30 km. 
Vooraf met mezelf de afspraak gemaakt als 30 km 
lukt ga je de week erna gewoon die MZVL lopen. 
Dus zo gezegd zo gedaan.

De insteek om een pr te lopen had ik uiteraard 
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wel laten varen. Het ging er nu voornamelijk om 
weer fit te raken, wennen aan het lopen, van lange 
afstanden en een hoog tempo. De belasting weer 
opvoeren, de belastbaarheid moet omhoog. De 
avond voorafgaand aan de marathon nog contact 
met trainingsmaat en Salomon teamgenoot Michel 
Buijck. We besluiten om samen te lopen. Voor hem 
een goede test richting de 6uurs van Steenbergen, 
voor mij een test of ik 42 km al weer aan kan op zo’n 
tempo. We zetten in op een tijd rond de 3:05 a 3:10. 
Als we ons goed voelen kunnen we altijd proberen 
nog onder de 3 uur te duiken wat extra leuk is.
De dag van de wedstrijd, voor de start veel regen... 
maar zodra we weg worden geschoten is het 
eigenlijk prima weer. Vanaf de start lopen we in een 
redelijk grote groep, met hierin o.a. de eerste dame. 
Het tempo is prima tot zo’n 5 a 7 km. Michel gaat zijn 
eerste voeding nemen en ik moet even een korte 
toiletstop houden. Michel loopt nog wel achteraan 
de groep, maar ik moet best doorlopen er weer bij 
te komen. Als ik eenmaal aansluiting heb gevonden 
merken we dat de groep gewoon steeds harder gaat 
en besluiten we ze te laten gaan. Voor ons is dit nu 
gewoon niet het goede tempo. We blijven wel lekker 
samen lopen. We hebben ook de luxe van ieder 
een eigen begeleider, mijn vriendin en haar vader 
fietsen mee op de mountainbike. Mochten Michel en 
ik beslissen ieder eigen tempo te lopen hebben we 
toch nog allebei iemand bij ons. 

Het parcours onderweg blijft me verrassen, ik vind 
het een erg leuke marathon. De start bij Hulst was al 
prachtig, dan over de wallen. Daarna hebben we al 
meerdere leuke passages door bosgebieden gehad. 
En op sommige plaatsen lijkt het wel een volksfeest. 
Wat een enthousiasme van het publiek. Geweldig 
ook dat er veel bekenden staan, zowel Michel als ik 
worden veel herkend, aangemoedigd, toegejuicht.
Michel en ik hebben al veel trainingen en wedstrijden 
samen gelopen, dat loopt lekker. Bepaalde dingen 
verlopen haast automatisch, eten/drinken, het tempo 
blijft ook constant, kortom het verloopt prima. Als 
we vanaf ongeveer 18 km de eerste mensen al weer 
in het vizier krijgen die we eerder lieten gaan geeft 
dat wel een boost. We gaan niet versnellen, maar 
wetende dat we erg constant lopen verwachten we 
behoorlijk wat mensen nog in te halen. Zo gaan de 
kilometers voorbij en een voor een halen we mensen 
terug in en schuiven we op in het deelnemersveld. 
De benen voelen nog prima, ook bij Michel die de 
avond ervoor 30 km heeft gelopen. Het is ook leuk 
om af en toe wat met de begeleiders te kunnen 
kletsen, de bevestiging te krijgen dat we heel 
constant lopen en goed bezig zijn. 

Voordat je het in de gaten hebt ben je al bijna in 
Terneuzen, maar dit laatste stuk is wat verraderlijk. 
Je bent haast in Terneuzen maar naar de finish is het 

nog zeker 5 km. Hier beginnen we allebei de benen 
toch al wat te voelen. We gaan maar even snel 
rekenen, omdat we zo lekker lopen zit een tijd van 
onder de 3 uur er wellicht nog wel in... De laatste 5 
km moeten dan wel wat sneller. We zetten wat aan, 
als we rond de 40 km zitten en 2:52 gehad weten 
we wat ons te doen staat. Nog twee laatste snelle 
kilometers van onder de 4:00 en een tijd van onder 
de 3 uur is gelukt. Uiteraard doen juist die kilometers 
het meeste zeer van de hele wedstrijd, maar we 
halen het wel! Een extra stukje voldoening op een 
zeer geslaagde dag. Michel heeft een pr gelopen op 
de marathon, voor het eerst onder de 3 uur. Ik ben 
blij dat ik dit al weer kan, zo kort na mijn blessure, op 
deze manier een marathon volbrengen. We hebben 
erg constant gelopen en vrijwel iedereen die we 
eerder lieten gaan terug ingehaald, tof om te merken 
dat we de wedstrijd zo goed hebben ingedeeld. 
Gaaf om dit samen te kunnen doen. Verder ben 
ik uiteraard iedereen dankbaar die ons geholpen 
heeft onderweg; fietsbegeleiders, toeschouwers, 
vrijwilligers, organisators, iedereen die er was! 
Kortom een geweldige dag, erg leuke marathon en 
wellicht tot een volgende keer?!

Tim Pleijte
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