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Atletiekvereniging de Wielingen
West Zeeuws-Vlaanderen
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Clubblad

Marc van Waes Sportmassage
lid nationaal massageteam

Isabellaweg 1
4515 SG IJZENDIJKE
0117 – 30 18 42
@-mail: waesmvan@zeelandnet.nl
HET adres voor :
- Sportmassage
- Taping
- Blessure preventie
- Medical taping
Ook uw adres voor nek- en rugklachten
t.g.v. werk en/of stress
lid NGS - Nederlands Genootschap voor Sportmassage

Voorwoord
Redactie
Nieuwe

la Judith Els
e
m
Pa

Colofon
Clubblad Atletiekvereniging de Wielingen.
Opgericht op 7 mei 1984.
( Aangesloten bij de KNAU )
Redactie Clubblad:
Judith de Groote
Els van Houte
Pamela Manders
redactie clubblad:
redactie@avdewielingen.nl
Homepage:
www.avdewielingen.nl
E-mail webmaster:
webmaster@avdewielingen.nl
Opmaak:
Ronald van de Veire

Daar is tie dan…

Een welkome uitgave van ons clubblad!!!
Mede mogelijk gemaakt door de uitbreiding, in de
redactie van, Judith de Groote en Els van Houte.
Twee dames die al enige tijd actief zijn in één van
onze loopgroepen en die bereid zijn gevonden
hand,- en spandiensten te verrichten in de
redactie.
In deze uitgave kunnen jullie aan de hand van
diverse mails lezen hoe een aantal atleten de
DPO Halve Marathon Cadzand-Bad ervaren heeft.
Van de heer G.E. Nieter kunt u lezen wat hij vindt
van het lopen in blote benen en zonder schoenen.
Onze vertrouwde estafettestokje is nu in handen
van Edwin Huigh. Bent u ook zo benieuwd wie "de
Zandhappers" van onze vereniging zijn? Dat onze
vereniging een sociaal inslag heeft, blijkt uit het
dankbare verslag van Bram de Kraker.
Het maken van het clubblad is een leuke,
uitdagende bezigheid. Alleen is dit niet mogelijk
zonder de hulp van onze leden!! Help de redactie
door ons uw LEUKE, LUDIEKE, INFORMATIEVE,
GRAPPIGE STUKKEN EN FOTO'S te sturen. Ook
nieuwe ideeën zijn van harte welkom! Samen
maken we er een attractieve clubblad van!
Veel leesplezier gewenst!
Namens de redactie

Frédérique
voorzitter AV de Wielingen

Drukwerk:
Drukkerij Durenkamp Aardenburg
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.
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Wist U dat wij door geheel
Zeeuws-Vlaanderen
brandstof voor uw auto hebben ???
IJzendijke, Kloosterzande, Oostburg
‘s nachts tanken via creditpaal
OOSTBURG

:

Bredestraat 23b

Tel. 0117-454588

IJZENDIJKE

:

Middenweg 2

Tel. 0117-301291

KLOOSTERZANDE

:

Rijksweg 60

Tel. 0114-682784

BRESKENS

:

Deltahoek

DRAAIBRUG

:

Draaibrug 74

Tel. 0117-492330
Tel. 0117-452565

ESSO
Filling Station

De vereniging
Voor actuele informatie kijk op www.avdewielingen.nl
BESTUUR

OVERIGE FUNCTIES

Voorzitter

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

Vice-voorzitter

Simon de Feyter
Lange Heerenstraat 85
4507 KR Schoondijke
0117 401900 / 06-57335524
simon@simondefeyterbv.nl

Secretaris/Penningmeester
Nico Verheul
Steenbok 8, 4501 GS Oostburg
0117 452320 / 06-22906842
verheuln@zeelandnet.nl
Algemene bestuursleden
Marc van Vlierberghe
Poolster 61, 4501 GP Oostburg
0117 451855
runningmarc@hotmail.com

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
VACANT

Voorzitter Sponsorcommissie
Theo Rabout
0117 450204
trabcar@zeelandnet.nl
webmaster
Sjaak Luteijn
0117 455407
webmaster@avdewielingen.nl

VACANT

Nieuwe leden
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0117 402126
jwhuigh@zeelandnet.nl

Voorzitter jeugdcommissie
VACANT

VACANT

Jeroen Dellaert
Florian Doens
Suset de Feijter
Marjan Hertogs
Luca Hoek
Joyce Korfker

Jurycoördinator
Johan Huigh

Jayne Langendoen
Giselle Legrand
Tryntsje Pieters
Boaz de Poorter
Lennart Verheul

+1

Opgezegd:

Peter van Erp
Luna Gernaert
Bas van Melle
Trijnsje Pieters
Britt de Poorter
Emmy Quataert
Patrick de Sutter
Floris Valk
Joaquim de Vilder
Siem Weyer
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Heeft u nieuwbouw- of
verbouwplannen?
Wij helpen u graag met het verzorgen van
uw tekeningen en berekeningen.
Wij verzorgen de complete benodigde stukken voor uw bouw
inclusief eventuele vergunningsaanvraag, zoals o.a.:

l
Bouwkundig en bouwfysisch advies;
l
Constructief advies (sterkteberekeningen);
l
Toetsing bouwbesluit 2012;
l
Energieprestatie berekeningen;
l
Funderingsadvies.

Voor meer informatie: Ing. V.A.O. (Vincent) Calon
VAC Engineering bv | Buys Ballotstraat 8-202 | 4507 DA Schoondijke
T: +31 (0)117 40 18 12 | E: info@vacengineering.nl | I: www.vacengineering.nl

De Sporthal van Cadzand - Meer dan sport!
Binnen en buitensporten
Klim en klautermiddagen voor de kids
Noorddijk 3
Cultuur
4506 JE Cadzand
Muziek
tel: 0117-391854
Gezellige bar
Elke dag geopend vanaf 9:00 uur

www.desporthal.com

De organisatie
LEEFTIJDSINDELING PER 01-11-2014 (geldt voor 2015)
Geboren in
2008 en later
2007
2006
2005
2004
2003 / 2002
2001 / 2000
1999 / 1998
1997 / 1996
1995 en eerder
1980 en eerder

Naam in Nederland
mini pupil
C pupil
B pupil
A1 pupil
A2 pupil
D junior
C junior
B junior
A junior
Senior
Masters mannen

Naam in Belgie
-----------microben
benjamins
pupillen
pupillen
minimen
kadetten
scholieren
junioren
senioren

35/39=M35 40/44=M40 enz.

veteranen

1980 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.

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
Davina Doens-van Luik
Volderstraat 2, 4501 JM Oostburg
0117 45 01 04
davinavl@zeelandnet.nl
Daisy van de Velde

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN

Brouwerijstraat 50
4501 CR Oostburg
0117 45 53 53
daisy_vd_velde@hotmail.com

Mini & Pupillen C

Maarten Fieret
Wendy van de Velde
Maandag 18.15 tot 19.15

Pupillen B

Suzan Hoek
Daniel Dankaert
Maandag 18.30 tot 19.30

Hannah Risseeuw

Daisy van de Velde
Meike Slits (stage)
Donderdag 18.45 tot 19.45

Brouwerijstraat 36, 4503 BR Groede
06 14 54 85 30
hannah risseeuw@hotmail.com

Maarten Fieret

Edwin Huigh
Floris Huigh (stage)
Donderdag 19.00 tot 20.00

Christoffelstraat 1, 4504 AG Zuidzande
06 25 29 76 37
maartenfieret@hotmail.com

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

Daniel Dankaert

Mars 73, 4501 HJ Oostburg
06 31 08 27 89
daandank@gmail.com

Pupillen A1 & A2

Junioren D

Jun. C en hoger

Edwin Huigh
Jordy Engelaar
Maandag 18.45 tot 19.45
Maandag 20.00 tot 21.00

Obesitasgroep

Hannah Risseeuw
Dinsdag 18.45 tot 19.45

Loopgroepen

Sjaak Luteijn
Donderdag 19.30 - 20.30u baantraining
(stopt de zomermaanden i.o.m de groep)

Maandag De Deining strandtraining
19.30 -20.30 u (gedurende mei t/m september).
Zondag (oktober t/m april 10.00 - 11.00u) Cadzand-Bad.
Patrick van Quekelberghe
Dinsdag baan 19.30 - 20.30 u
Zondag strand 10.00 - 11.30 u (t/m 12 april)
Donderdag Matour 19.30 - 20.45 u (vanaf 2 april)

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

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

Men kan altijd contact opnemen met de trainers voor verdere uitleg of informatie
2015 - 1
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Berichten uit het bestuur
via het

van onze voorzitter

Frédérique Versluijs
Redactie
Dat het clubblad voor u ligt, is goed nieuws! Dat wil
zeggen dat wij weer een voltallige redactie hebben!
De nieuwe leden zullen zichzelf voorstellen.
We wensen de redactie heel veel succes en plezier
met het samenstellen van de uit te komen edities!
Trouwens, u kunt hen helpen door uw bijdrage te
leveren in de vorm van leuke geschreven stukken,
foto's en andere zaken die het clubblad leuk
maken!!

Bestuur
Wanneer u het clubblad leest, is de Algemene
Ledenvergadering achter de rug en is het bestuur
uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden:
Diana Valk en Evelien Daelman.
We zijn heel erg blij met deze uitbreiding en we
wensen de dames veel succes in het bestuur!

door de gemeente Sluis een verlicht toegangspad
vanaf de parkeerplaats naar onze achteringang
gelegd. Indien andere gebruikers de vergaderruimte,
de baan en de kleedkamers willen huren, moet er
eerst met A.V. de Wielingen worden overlegd. Aan
de details wordt nu nog gewerkt. De vergaderruimte
voldoet uitstekend voor vergaderingen en als
secretariaat bij wedstrijden. Elke avond mogen de
trainers de ruimte gebruiken. Ook kan gebruik
gemaakt worden van de toiletten in de kleedkamers.
Als de sporthal dicht is, kunnen we gewoon gebruik
maken van de ruimte.
De ruimte in ons nieuw te bouwen gebouw krijgt
daardoor een heel andere functie. Wij hebben het
aangeduid als een multifunctionele ruimte.
Eigenlijk is de ruimte bedoeld als ontmoetingsplaats
voor leden, een jeugdhonk met daarnaast de
mogelijkheid de ruimte voor andere doelen te
gebruiken, bijvoorbeeld als extra ruimte bij
wedstrijden. Je kunt er natuurlijk ook vergaderen.
Inmiddels hebben we de bouwvergunning binnen en
een aannemer gekozen. Op dit moment wordt hard
gewerkt aan de details.

Start to Run
Diana - Evelien
(archief foto’s)

Nieuwbouw kleed-, materiaal-, en
vergaderaccommodatie

Vanaf maandag 9 maart jl. is er een nieuwe Start to
Run groep gestart. Onder leiding van Sjaak Luteijn
en
Marc van
Waes
worden deze
hardlopers
begeleid op
hun weg
naar het
lopen van
ongeveer
30 minuten.

In eerste instantie zouden we een bergruimte,
2 kleedkamers met toiletten en een vergaderruimte
bouwen omdat het 24 uur/7 dagen gebruik van de
vergaderruimte, in de sporthal, niet mogelijk was.
Na gesprekken met de nieuwe wethouder de heer
Albert de Bruin is beslist dat het achterste gedeelte
van de sporthal voor ons gereserveerd wordt.
Er komt een afsluitbare tussendeur en de
achterdeur van de sporthal wordt onze ingang.
We wensen de deelnemers en de trainers heel veel
Deze ruimte wordt apart beveiligd. Bovendien wordt succes en plezier!
2015 - 1
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Berichten uit het bestuur
vervolg

Athletics Champs en wedstrijden
Het baanseizoen staat voor de deur. Helaas hebben
we moeten constateren dat er weinig deelnemers
van A.V. de Wielingen aan deze wedstrijden
deelnemen. Vooral de jeugd schittert door
afwezigheid. Dat vinden we heel erg jammer. A.V. de
Wielingen is hierbij geen uitzondering; landelijk
gezien doet er relatief weinig jeugd mee aan
baanwedstrijden. Daarom is door de Atletiekunie,
Athletics Champs in het leven geroepen.
Vanaf dit seizoen zal een aantal atletiekwedstrijden
voor uw zoon of dochter, als hij of zij nog pupil is,
volledig veranderen. Er zal in mindere mate sprake
zijn van individuele prestaties en meer sprake van
groepsactiviteiten/-prestaties. Als pupil ben je dus
niet meer alleen bezig, maar doe je alles samen met
je groep. Het doel van deze wedstrijden is in eerste
instantie minder gericht op de prestatie, maar meer
op de hoeveelheid plezier die kinderen krijgen in de
sport. Het deelnemen aan deze “wedstrijden” is ook
een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van uw
zoon/dochter. De trainingen zullen hierop gericht zijn
en we hopen dat wij de jeugd hiermee kunnen
enthousiasmeren!!

Omdat het bestuur vindt dat de kwaliteit van
atletiek dient terug te komen in de vereniging,
hebben wij advies ingewonnen bij een voormalige
trainer van Els Vader, maar ook de voormalige
trainer van A.V. de Wielingen: Kees van Oosten. Een
aantal atleten en trainers heeft al kennis met hem
gemaakt. Wat hiervan het resultaat is, is te vroeg
om te vermelden. We houden u op de hoogte.

De Eenhoornkrant

Trainerscoördinator/trainers
Al een paar maanden is hij actief als
trainerscoördinator, wellicht heeft u hem al

Jordy Engelaar
hebben wij
bereid gevonden
Arno van
Damme op te
volgen als
trainerscoördinator! Wij
zijn heel blij dat
wij weer een
coördinator
hebben. We
wensen Jordy
heel erg veel
succes in zijn
functie!

Trainingscoördinator

gesproken:
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Wellicht is het u al opgevallen; A.V. de Wielingen
heeft iedere maand een volledige pagina in de
Eenhoornkrant tot haar beschikking.

Ten slotte
De volgende data zijn het waard om in uw agenda
te noteren:

F
Maandag 27 april a.s. neemt A.V. de
Wielingen deel aan de organisatie van de
Koningsloop in Oostburg!

F
Zondag 7 juni a.s. neemt A.V. de Wielingen
deel aan de organisatie van het voorheen Oostburg
on Wheels. Over beide evenementen volgt spoedig
meer informatie!
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Kentekens
Alle ING-bankzaken

de Schrijver v.o.f.

Staatsloten
1700 verschillende
soorten kaarten
cadeaubonnen
faxrollen
printpapier

Brouwerijstraat 39
4501 CM OOSTBURG
Tel. (0117) 452551

enz.
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Tot ziens in ons postkantoor,

IJzerwaren en Gereedschappen
Huishoudelijke artikelen
Land- en Tuinbouwmachines
Markt 9
4501 CJ Oostburg
Telefoon 0117 - 45 26 94
e-mail: schrijver@zeelandnet.nl

Maureen de Rijcke
en medewerkers

Tel. 0117 - 452632

happy hair

Nieuwstraat 30
OOSTBURG

ALLE JARIGEN
Verjaardagskalender

April
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Iza van Damme
Francois van de Broecke
Jan Ducaat
Riet Gillis
Aukje Hoek
Jordy Engelaar
Willy van Puijvelde
Maarten Fieret
Peter Slits
Tessa de Greve
Bram de Hullu
Greet Tas
Diana Valk
Lennart Verheul
Thian de Vries
Mia van de Veire
Andy le Coq
Jan Engelaar
Carlos Verbuyt

Juni

01
02
03
04
05
06
12
13
15
19
22
25
25
25
26
26
27
28
30

Mei
Milou Anthonisse
Wendy van de Velde
Jan van de Linde
Esther Tas
Teun van Damme
Jorien de Die
Mark Dhuyvetter
Wout Musschoot
Sandra van Queckelberghe
Geeske Hamelink
Sjaak Luteijn
Piet Westerweele
George Schanck
Evelien Daelman
Miranda Steijaert

01
05
06
07
08
10
11
16
16
17
20
22
25
25
29

Ivanka Klaver
Davina van Luik
Ronnie le Coq
Dick van Beek
Jeroen Dellaert
Toni Luteijn
Inge van Iwaarden
Lennard Pietersz
Bente Rijnberg
Justa van Hermon
Peter van Waes
Angelique van Hee
Nico Verheul
Piet de Visser
Kim de Maillie
Ronny Versluys
Domenica Korfker
Pia van Opdurp
Greetje de Hullu
Luca Hoek
Lars de Kok
Stefan Visser
Jacqueline Maas

01
02
04
06
07
09
12
12
14
14
16
16
20
20
21
21
22
24
26
27
28
28
30

VAN
HARTE
GEFELICITEERD

&
EEN FIJNE DAG
TOEGEWENST!
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www.henkfenijn.nl
Op Zondag gesloten - Op Maandag gesloten
Woensdag koopavond tot 20.30 uur - Dinsdag, Donderdag, Vrijdag 9.30-18 uur
Zaterdag 9.30-17 uur

Dagverse Gerechten * Luxe Hapjes * Warme & Koude Buffetten * Koude Schotels & BBQ * Bedrijfscatering

www.eetwinkelvalk.nl
info@eetwinkelvalk.nl

0117 - 49 30 93
06 - 209 323 46

Brouwerijstraat 5
4501 CM OOSTBURG

D
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u

a
v
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foto’s: Corrie de Jonge

Jorien
Arno

12 december 2014 hebben Arno en Jorien in “Klinket Schoondijke”
onder toeziend oog van familie, vrienden, leden van Veronica en
uiteraard Jorien’s vaste trainingsmaatjes hun leven nieuwe
muziek ingeblazen. Een gezellig feest met een quiz en
een unieke life-uitvoering van Czardas.
Van harte toegewenst: een toekomst waar volop muziek in zit.
2015 - 1
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door Maarten Fieret
Hoe oud ben je?
23 jaar
Wat is je oorspronkelijke
woonplaats?
Oostburg
Heb je broers of zussen?
Een oudere zus, Daphne
Waar werk je?
Bij Yara in Sluiskil
Wat voor opleiding heb je gedaan?
Procestechniek en een poging
gedaan voor Chemische Technologie.
Wat betekent sport voor jou?
Veel, ik geef 2 uur in de week
training en train ook zelf een uur op
de baan, daarnaast loop ik nog zo'n
3x in de week hard.
Hoe ben je in aanraking gekomen
met sport?
Mijn ouders sporten ook beiden en
mijn opa liep vroeger ook hard, dus
het is er een beetje met de paplepel
ingegoten.

2015 - 1

Welke sporten beoefende je
vroeger (of nog steeds)?
Voordat ik op atletiek ging heb ik nog
gezwommen en kort aan judo
gedaan.
Waarom heb je voor atletiek
gekozen als sport?
Voor de diversiteit, bij zwemmen
was het altijd maar hetzelfde. Het
mooie aan atletiek vind ik dat er veel
verschillende onderdelen zijn en zo
heb je altijd wel iets wat je leuk vindt
er waar je goed in bent.
Waarom ben je trainer geworden en
wat vind je er leuk aan?
Er werd een paar jaar geleden aan
mij gevraagd of ik de 'obesitasgroep' wilde overnemen van Jack
Luteijn. Dit leek me wel een mooie
uitdaging. Dit heb ik een jaar gedaan
ongeveer, daarna ben ik op de
maandag verder gegaan.
Ook heb ik nog een periode
looptraining gegeven. Op dit
moment geef ik op zowel de
donderdag als de maandag training.
Het mooiste aan training geven vind
ik om de kennis die ik verzameld heb
in die 13 jaar dat ik al op atletiek zit
door te geven.

Edwin Huigh

Hoe heet je?
Edwin Huigh
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www.verdegem.nl

www.verdegem.nl

Nieuwstraat 68, Oostburg
Tel. 0117 - 453453 * Fax. 0117 - 453191
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Woensdag koopavond tot 21.00 uur
Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Zondag 14.00 - 17.00 uur
(enkel in november t/m april)

Maandag sluitingsdag
Kijk ook op www.verdegem.nl en vind talloze nieuwe meubelen en trends !

vlnr. Eline, Kim en Iza

Jeugdleden
actief
voor clubactie
Grote club actie 2014
Ook in 2014 hebben we weer meegedaan aan de grote club actie. De opbrengst hiervan
gaan we gebruiken voor het inrichten van het clubhuis, waar achter de schermen hard aan
wordt gewerkt.
Per lot dat werd verkocht kregen de leden weer € 1,-- korting bij aanschaf van clubkleding.
De lotenverkoop was minder dan vorig jaar. De opbrengst was € 568,-- en dat is toch weer
een mooi bedrag.
Ook dit jaar werden de beste lotenverkopers weer in het zonnetje gezet en kregen een
cadeaubon van Zus en Zo. De eerste prijs was voor Iza van Damme met 38 loten, de
tweede prijs was voor Kim de Maillie met 31 loten en de derde prijs was voor Eline de
Maat met 25 loten. Iedereen die lootjes heeft verkocht willen wij hiervoor bedanken en
hopelijk willen jullie volgend jaar weer voor een mooie opbrengst zorgen.

Sandra van Quekelberghe
2015 - 1
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merlopen

07-07-2015 - Boulevardloop in IJzendijke
4515 CA (naast de PLUS)
Jeugd t/m 9 jaar
1.000 m
Jeugd 10 t/m 12 jaar
1.900 m
Senioren Korte afstand
3,9 km
Lange afstand 9,7 km
Starttijd jeugd 19.00 uur, Senioren 19.30 uur,
Inschrijven vanaf 18.30 uur

28-07-2015 - 3e RABO Zomerloop in Nieuwvliet
Dorpshuis, 4504 AG
Jeugd t/m 9 jaar
750 m
Jeugd 9 t/m 12 jaar
1.500 m
Senioren Korte afstand
4,6 km
Lange afstand
8,4 km
Starttijd jeugd 19.30 uur, Senioren 19.50 uur,
Inschrijven vanaf 18.45 uur

14-07-2015 - 1e RABO Zomerloop in Retranchement
Dorpshuis, 4525 AD
Jeugd t/m 9 jaar
750 m
Jeugd 10 t/m 12 jaar
1.500 m
Senioren Korte afstand
3,6 km
Middenafstand
7,2 km
Lange afstand
10,8 km
Starttijd jeugd 19.30 uur, Senioren 19.50 uur,
Inschrijven vanaf 18.45 uur

04-08-2015 - 4e RABO Zomerloop in Zuidzande
Sportzaal, 4505 AM
Jeugd t/m 9 jaar
630 m
Jeugd 9 t/m 12 jaar
1.260 m
Senioren Korte afstand
3,8 km
Midden afstand
6,9 km
Lange afstand
10 km
Starttijd jeugd 19.30 uur, Senioren 19.50 uur,
Inschrijven vanaf 18.45 uur

21-07-2015 - 2e RABO Zomerloop in Groede
Voetbalkantine, 4503 BM
Jeugd t/m 9 jaar
750 m
Jeugd 9 t/m 12 jaar
1.500 m
Senioren Korte afstand
3,3 km
Middenafstand
6,6 km
Lange afstand
9,9 km
Starttijd jeugd 19.30 uur, Senioren 19.50 uur,
Inschrijven vanaf 18.45 uur

11-08-2015 - 5e RABO Zomerloop in Retranchement
Strandpaviljoen de Zeemeeuw , 4525 NH
Jeugd t/m 9 jaar
750 m
Jeugd 9 t/m 12 jaar
1.500 m
Senioren Korte afstand
3,2 km
Midden afstand
6,4 km
Lange afstand
9,6 km
Starttijd jeugd 19.30 uur, Senioren 19.50 uur,
Inschrijven vanaf 18.45 uur
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Foto: L. Dieleman

Noteer in de agenda .... “AV de Wielingen”

Hotel-Restaurant
Sfeer en goede smaak
Markt 1
4501 CJ Oostburg
T. 0117 - 452728
www.eenhoornoostburg.nl

Hotel-Restaurant “De Eenhoorn”
houdt rekening met uw individuele wensen
De keuken brengt smaken tot verrassende combinaties
Er wordt uitsluitend gewerkt met verse ingrediënten
en iedere week andere menu’s

Midwinter

½-Marathon

Cadzand-Bad

Dankwoord na een Historisch Heroïsche
Hagelijke Hachelijke Hilarische Hoogmis

2015 - 1

Midwinter

½-Marathon

AV de Wielingen

0

2011-02
5

Tekst10 ©

Foto : Robbert de Smet

dankt sponsoren
DPO Midwinter Halve Marathon
Cadzand-Bad 2015

ook weer een beroep te doen op de trouwe
sponsorgroep, die we natuurlijk ook uiterst dankbaar
zijn. Nogmaals dank en tot volgend jaar
(noteer 7 februari 2016 in de agenda!).
Groet: organisatie duo Wim&Theo

-02
01 15

20
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Waar bij Parijs-Roubaix het bos van Wallers het begin
is van een jaarlijkse heroïsche strijd over de kasseien
die eindigt op de wielerbaan in Roubaix, kende onze
24e editie een vergelijkbaar karakter.
Wanneer we het bos van Wallers vervangen door de
reuze trap en de eerste zandstrook (na 5 km) en de
Boulevard de Wielingen als geplaveide wielerbaan,
vormen de gelijkenissen in beeld en beleving een
perfecte match.
Als organisatie zijn we super trots op de winnaars Tim
Pleijte en Annemie Danneels, maar zeker ook op alle
overige ca. 890 strijders en finishers! Het was een
heroïsche strijd tegen alle midwinterse elementen die
we kunnen benoemen. De naam 'winterklassiekers der
flandriens' is weer eer aangedaan.
Kortom een wedstrijd die niemand snel zal vergeten en
waarover iedereen zijn persoonlijke verhaal in geuren en
kleuren zal willen doorvertellen. Mocht men het niet
geloven, in dit clubblad maar ook op onze site
schitterende foto's die vaak in één beeld een groot deel
van het verhaal vertellen.
En door wie wordt dat verhaal mogelijk gemaakt…..jawel
ons vrijwilligerskorps. Met een kleine 100 vrijwilligers
hebben we als AV de Wielingen opnieuw een
visitekaartje afgegeven waar eendrachtig-maakt-machtig
vanaf spatte. Zonder de 'binnendienst' te kort te willen
doen (verliep weer zeer vlotjes) willen wij vooral de
'buitendienst' super, enorm, erg veel danken.
Het in goede banen leiden van ons evenement
betekende zeker ook voor hen het trotseren van de
stormachtige, regenachtige (incl. hagel) en kille
omstandigheden. Dat dit ook door de deelnemers zo
wordt ervaren, zien we terug in de diverse
dankbetuigingen waarin de vrijwilligers bedankt worden
voor de vooral ook enthousiaste bijdrage.
Kortom onze keuze om toplopers en vrijwilligers niet te
betalen, werd opnieuw erkend. Vrijwilligers zijn immers
onbetaalbaar!
In de supergezellige en warm (aangeklede) sporthal
werd vervolgens het schuimende wassende water door
de deelnemers besproken met een schuimende trappist
in de hand. En was de algemene mening na afloop van
deze Historisch Heroïsche Hagelijke Hachelijke
Hoogmis…….het was een super ervaring en beleving
HaHaHaHa…
En nu op naar de 25e! Ook hiervoor bruisen we nu weer
al van (eenmalige) ideeën. Want van deze jubileumeditie
proberen we weer een kers-op-de-taart uitgave te
maken en dan natuurlijk ook inclusief met een van-deWielingen-voor-de-Wielingen gehalte. Daarbij hopen we

2015

FOTOGRAAF
Ik heb haast
dus graag doorgang.
Bedankt !!

Onder barre omstandigheden schoten namens de
organisatie 3 fotografen een beeld van onze ½.
Zoals voor alle mensen in de buiten dienst was het
voor deze fotografen werken onder moeilijke
omstandigheden. Vooral de apparatuur had veel
hinder van het weer.
Daarom een extra pluim voor onze 3 fotografen.
?
Anneke Jansens (Kezantse Kilometer)
?
Theo Ide (½ marathon)
?
Etienne van de Veire (½ marathon bij Moio tot

en met de laatste deelnemers en in de sporthal
bij de prijsuitreiking)
Naast een deel hun vakwerk in dit clubblad zijn de foto’s
ook te bewonderen op onze website.

Pagina 11

Brouwerijstraat 45 - 47
4501 CN OOSTBURG
0117 - 45 33 08
Zondag, Maandag en Dinsdag gesloten

Stoffen,
borduurartikelen, fournituren.
Verkoop en reparatie van
naaimachines
van Leeuwenstein en Juki.
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag:
9.30 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur.
Zaterdag:
Gesloten:

10.00 - 16.00 uur.
gehele maandag en donderdagochtend

HAAK + BREIGARENS
3D-ARTIKELEN
en toebehoren
Brouwerijstraat 59 * 4501 CN OOSTBURG
Tel. 0117-440100 of 06-40851636

Midwinter

½-Marathon

Cadzand-Bad

2015
foto: Etienne

GUSTA DE WAARD
BOKAAL WISSELT
OPNIEUW VAN
EIGENAAR

Na Sjaak Luteijn (2013) en Frédérique Versluys kreeg de 3e Gusta de Waard-bokaal met Jan Riemens een
nieuwe eigenaar. De GdW-bokaal is ingesteld ter nagedachtenis van Gusta, die jarenlang een spin-in-het
web van het wedstrijdsecretariaat van AV de Wielingen was en ons helaas te vroeg is komen te ontvallen.
Voor dit jaar was de 'tijdshandicap' bepaald op het afgeronde gemiddelde van de afgelopen 3 jaren en
mocht de snelste 'Wielingervrouw' er 5 minuten langer over doen om de GdW-bokaal 2015 in ontvangst
te mogen nemen.
Het eindelijk ook in wedstrijden ontbolsterende talent Jan Riemens (IJzendijke) debuteerde op 19 jarige
e
leeftijd in de Midwinter Halve Marathon. Met een keurige 31 plaats in 1.25.15 was hij ruim 10 minuten
sneller dan de snelste Wielinger-lady Frédérique.

Statistiek der finishers

1
2
3

Ondanks de Brrr Brrr barre omstandigheden hebben toch
871 deelnemers de finish bereikt. Het is die statistiek die
voor ons telt. Dat er bijna 1.000 ingeschreven hebben maar
mede vanwege de heersende griepepidemie en ook
blessures, niet konden starten is vooral uiterst vervelend
voor de betrokkenen.
Meten=weten maar voor ons is het de kwaliteit van de
organisatie die telt. Natuurlijk zijn we wel trots op de
positieve lijn die onze grafiek weergeeft. Deze statistiek van
de laatste 10 jaar willen we jullie daarom niet onthouden.

2015 - 1

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1/2 mar
291
309
372
363
342
411
428
325
513
748
717

5 km
52
55
83
70
65
73
97
49
98
136
116

Jeugd
19
21
19
11
9
11
19
9
11
45
38
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Totaal
362
385
474
444
416
495
544
383
622
929
871

Zuidzandsestraat 19
4501 AL Oostburg
Tel. (0117) 452081

Markt 18
4501 CK OOSTBURG

tel: 0117 - 452514

Voor onderstaande werkzaamheden
kunt u een beroep op ons doen:
-

binnen- en buitenschilderwerk
het leveren en plaatsen van alle soorten glas
diverse wandafwerkingen
het leveren en aanbrengen van verschillende
behangsoorten
- decoratiewerk
- periodiek onderhoud
- kleuradvies

Bel voor een vrijblijvende
afspraak en/of prijsopgave
)
: (0117) 452081

Hoezo??? Warming-up???
Met een CV-installatie geleverd,
geïnstalleerd & onderhouden
door Schippers & Nauta,
bent U steeds op
de juiste temperatuur........

sinds 1921 installateurs van

Electra, CV, Gas en Water
Schippers & Nauta
Zuidzandsestraat 35a
4501 AL OOSTBURG
tel.: (0117) - 452129

De weg naar
een adverteerder
is nooit lang

Kezantse Kilometer
bevestigt status
foto’s: Anneke Jansens
Na een succesvolle ouverture vorig jaar,
bevestigde De Kezantse Kilometer dit jaar de
status. Ondanks de barre
weersomstandigheden stonden er een 40-tal
enthousiaste deelnemertjes aan de start op
de boulevard.
Enthousiast gemaakt door onder meer het
trainerskorps van AV de Wielingen (dank) en
natuurlijk ook de spontane actie van onze
grafische duizendpoot Ronald van de Veire.
Want zijn lancering van Keki bracht bij
iedereen toch een extra glimlach tijdens de
winterse periode.
Na een gezamenlijke warming up in de
sporthal (dankjewel dames!) maakten ze er
ook nog een mooie strijd van. In een echte
battle of the sexes was uiteindelijk Alden
Bareman (Hellevoetsluis) net iets rapper dan
Kezantse Jamie Nieskens. Deze laatste mocht
evenals vorig jaar als eerste meisje de
hoogste trede van het heuse en fraai
aangeklede DPO-podium betreden.
TR
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Stond de eerste twintig edities de telefoon in huize
Van de Linde niet stil, telden we dit jaar slechts een
drietal telefoontjes met vragen van deelnemers.
Nee, de communicatiestromen verlopen onder
andere via onze druk bezochte site en ook onze
Facebook pagina vinden meer en meer mensen
'leuk'. Daarnaast is de mail vaak gemakkelijk (en
soms een te gemakkelijk) medium. Echter zeker dit
jaar werd hmcadzand@zeelandnet.nl overspoeld
met positieve reacties. Onderstaand een greep van
de reacties die we in de week na afloop ontvingen.
Lees onderstaande loftuitingen, treffende en leuke reacties.

>>>
Jurgen Soete
(Torhout) startnr 633 339e in 1.50.00
Geachte heer/mevrouw,
Op 02-02-2015 is het contact formulier op de website http://www.avdewielingen.nl ingevoerd.
De volgende gegevens zijn genoteerd. Naam: Jurgen Soete
Vraag: Na 7 jaar deed ik afgelopen zondag weer mee aan de halve marathon in Cadzand. Ik kan alleen
zeggen: jammer dat ik zoveel jaren niet meegedaan heb! Bedankt aan alle seingevers en helpers die in dit
gure weer op post waren, schitterende foto's op de website, perfecte organisatie. Ik geniet nog na met
een licht euforisch finishgevoel. Proficiat!

>>> Dominga (startnr. 179) en Andy
Patteeuw (startnr. 177) Meulebeke
Bij dezen willen wij jullie bedanken voor deze prachtige
dag, we hebben er enorm van genoten ondanks het
iets mindere weer, we vonden het prachtig, iedereen
stond met de glimlach, seingevers, EHBO, mensen aan
de bevoorradingsposten, talrijke supporters met de
aanmoedigingen, mensen in de sporthal, aan de
parking, kortom een dikke pluim voor iedereen en we
komen volgend jaar zeker terug.
Vele groeten, Dominga en Andy Patteeuw
2015 - 1

foto: Etienne
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>>> Bart Gunst (Lochristi
startnr. 576 - 462e in 1.57.40

2015

2

Proficiat met de puike organisatie.
Deze loop was voor mij de eerste keer, maar net door de weer
omstandigheden en het parcours een echte aanrader!
Volgend jaar ben ik er terug bij!! Sportieve groeten, Bart

>>> Marc Papanikitas (Mortsel)
startnr. 80 - 17e in 1.22.28

Plezierig afzien

Midwinter

Ook voor jullie een woord van dank voor het bezorgen van deze fantastische ervaring. Ik heb in mijn
loopleven al veel meegemaakt en afgezien, maar dit was, hoe raar het ook klinkt, plezierig afzien.
Tot twee maal toe heb ik een echte watergolf tot aan mijn middel gehad. Beestig koud, maar een
ongelooflijke ervaring. Ik heb gevloekt op dat moment, maar iets later kon ik alleen maar blij zijn dat ik dat
had meegemaakt. Volgend jaar wil ik er weer bijzijn en ik zegge het voort! Grtz,Marc

>>> Jeroen Hooijer (Baarn): startnr. 160 - 344e 1.50.05
Goedenavond, Het was een hele gave halve marathon. Het was nog wel jammer dat het niet sneeuwde, die
editie was een paar jaar geleden. Nu was het koud, nat, hagel en wind en een loodzwaar strand. Ik kom uit
de provincie Utrecht, Baarn maar vertoef 2 x per maand in Zeeland en probeer daar alles mee te pakken
wat Zeeland te bieden heeft, dus ook deze.
Het mooie is: alle ruimte om te lopen, niet al teveel deelnemers, niet van die belachelijk hoge
inschrijfkosten, de duinen en het strand. Kortom helemaal goed, een mooie training voor de 42 km Zeeuws
Vlaanderen.
Groet Jeroen Hooijer

>>> Herman ter Haar (Brasschaat) startnr. 473 - 539e 2.03.21
Beste Wim en Theo,
Ja, het klopt achteraf blij dat het zo zwaar was. Tijdens het lopen op het strand begreep ik niets van die
mooie herinneringen die ik had van de Zeeuwse stranden: ik heb ze vervloekt. k wist niet dat het zo zwaar
was. Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik niet geoefend had en altijd gezegd dat ik voor de halve marathon
niet hoef te oefenen. dat deze zo zwaar was wist ik niet. Van de mooie uitzichten waarover men sprak in
de brochure heb ik niets gemerkt. Maar ik heb een voldaan gevoel over de loop. ik wil jullie hartelijk
bedanken voor de leuke familiaire organisatie en wens jullie al het goede toe. ik zal deze zomer de Zeeuwse
kust bezoeken en kijken of de stranden nu echt mooi zijn. Ik moet dit avontuur even verwerken maar ben
nu toch van plan volgend jaar weer mee te doen.
Hartelijk dank, En veel succes met jullie leuke vereniging. Herman ter Haar

foto’s: Theo
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- fysiotherapie
- sporttherapie
- manuele lymfedrainage
- bekkenbodemreëducatie
- osteopathie
- medische fitness

Ledelplein 2
4501 BM
OOSTBURG
0117 - 454000

Therapeuten :
Rink de Houck
Jeannine Jansen

K . Jungschläger Antiquiteiten
Sinds 1979
In- en Verkoop van
Oosterse - Europese - Decoratieve Kunst
tevens
Restauratie - & Beeldhouwatelier
Voor antieke meubels, beeldhouwwerk in hout
en het vervaardigen van vrije opdrachten
In ons atelier restaureren wij:
Massief houten en gefineerde meubels
Houtsnijwerk en beelden
French Polish (politoeren)
Marqueterie (inlegwerk)
Vergulden (met bladgoud)
Wij taxeren b.v. brand / water / transportschade
aan Uw meubels
Tevens maken wij speciale opdrachten in hout.

De specialisatie van onze winkel is:
Inkoop en Verkoop van
Chinese / Japanse / Europese meubels,
porselein, sculpturen (van hout, brons en aardewerk),
schilderijen, volkskunst en kunstvoorwerpen
Tevens alle decoratieve kunst.

Voor meer informatie bent U van harte welkom in onze winkel of kunt U telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen

Brouwerijstraat 55
4501 CN Oostburg
Tel. 0117 850433 / 06 21424758
info@jungschlager.nl - www.jungschlager.nl
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>>> Jos op 't Hoog (Haaren) - startnr. 591 - 322e 1.25.39

2015
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Beste Theo,
De halve marathon van Cadzand is overweldigend en een fantastische wedstrijd en
heeft alle ingrediënten om uit te groeien aan het niveau van Egmond!
Super georganiseerd en ondanks de kou en zware omstandigheden ervaart iedere loper het als een warm
welkom om in Cadzand te zijn!!
Jullie kunnen als atletiekvereniging apetrots zijn!
Ik ken Cadzand vrij goed omdat we er vaak komen maar had eigenlijk nooit het idee gehad mee te doen
(dat gaat vanaf nu veranderen en ook voor mijn loopmaten die mee gedaan hebben. Volgend jaar zullen
we met nog meer lopers hier uit de buurt deelnemen, kan ik je verzekeren!).
De zware omstandigheden gisteren geven een extra dimensie aan de wedstrijd.
Ik was een paar weken geleden ziek (griep) en daardoor niet geheel fit. Bovendien heb ik nog last van een
liesblessure. Maar wat ben ik blij toch deelgenomen te hebben!
Nogmaals bedankt voor de uitnodiging en ik heb 'm al weer genoteerd voor volgend jaar!!
Met vriendelijke groet, Jos Op 't Hoog

>>> Bart van Aalst (Roosendaal) startnr. 444 - 83e in 1.32.46
Beste Wim en Theo,
zondag ben ik voor het eerst in Cadzand geweest voor de halve marathon en ik kan me zeggen dat ik (en
mijn clubgenoten) ons uitstekend hebben vermaakt ondanks, of misschien juist dankzij het onstuimige
weer. Ik ben me er van bewust dat het voor de organisatie en vrijwilligers alles behalve makkelijk is, maar
over deze editie zal nog lang gesproken worden.
Ik denk dat als jullie de handen in een slaan met bijvoorbeeld de VVV en of hoteleigenaren en horeca (etc.)
je in Cadzand een kleinere versie van Egmond kunnen creëren (dan hoef je niet eens geld uit te geven aan
toppers). Ik denk dat jullie evenement klaar is voor een stapje groter en daarvoor liggen kansen genoeg.
Daarbij denk ik niet direct aan een evenement qua formaat als Egmond of de Tilburg Ten Miles, Singelloop
Breda of Kustmarathon, maar net een stapje daaronder, zoals de halve marathon in Roosendaal. Door een
10 kilometer/kwart marathon toe te voegen zou je best extra deelnemers kunnen trekken. Maar dit zijn
uiteraard enkel opmerkingen vanaf de wal. De echte stuurlui...
In ieder geval bedankt voor het fijne weekend!
Met vriendelijke groeten, Bart van Aalst

foto: Theo
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Uw computer specialist in Oostburg en omgeving
Voor nieuwe computers, reparaties, onderdelen en accessoires
Nieuwe computers worden gratis bezorgd en geïnstalleerd.*
Ook geven wij computerles, dit doen wij bij u thuis
Op uw eigen computer.
*(vraag naar de voorwaarden)
Poolster 174, 4501 GN Oostburg
T 06-205 104 20
E-mail info@arvatro-computers.nl
Web. www.arvatro-computers.nl
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>>> Jeroen Haesebeyt (Zottegem)
startnr. 260 , 192e 1.40.55

de ‘banner’ man

In de eerste plaats mijn felicitaties voor de alweer
vlekkeloze organisatie gisteren.
Was een superleuke, heroïsche wedstrijd, in zeer bizarre
weersomstandigheden.
Het was mij een genoegen om eens kopman op de banner
te zijn. Ik gun het volgend jaar graag aan iemand anders.
(Was wel leuk om door enkelen herkend te worden
tijdens de loop.)
Volgend jaar ben ik graag terug van de partij; Cadzand is
een jaarlijkse traditie geworden en een ideaal eerste doel
om gemotiveerd te blijven trainen in de winter.

foto: Etienne

We waren al met een 5-tal uit omgeving Zottegem. En als
ik zie hoe groot de delegatie van IronManagers wordt….
Grtz, Jeroen Haesebeyt

>>> Marathon-men Stefan Engels (Gent) - startnr. 263 - 380e 1.52.27
Beste Theo,
Bedankt voor de organisatie en het barre weer: -) dat zijn de wedstrijden die mijn lopers het beste
onthouden en zo trainen ze ook op weerbaarheid voor hun marathons in het seizoen, want dit is wat ik
altijd geleerd heb om sterk te worden. Je mag ons volgende jaar terug verwachten met een nog grotere
groep! PS: kan ik voor 10 personen een kostennota ontvangen die ik wil inbrengen in mijn kosten. (€100)
op naam van mijn organisatie. NV Phidippides St-Baafskouterstraat 64 St-Amandsberg 9040.
Succes verder, Stefaan Engels & marathonman

4
foto: Theo
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Brouwerijstraat 9 - 4501 CM Oostburg - tel +31 (0) 117 - 45 48 61 - www.bruidshuisellen.nl
Kijk voor alle info:

www.fysiofitnessaardenburg.nl
Fysio-Fitness Aardenburg
Bootstraat 2
4527 AN Aardenburg
tel. 0117 492650 / fax 0117 493848
e-mail fysioabs@zeelandnet.nl

De eerste stap naar een nieuwe manier van leven ?

Fysio-Fitness Aardenburg

Het Fysio-Fitness team:
Ellen Ruesen, Maycke van Summeren,
Annerieke Lecluyse en Piet Swankaert

verzekeringen
hypotheken
pensioenadvies
financieringen

Voorstraat 16,
Leeuwenlaan 38,
Fax. 0165-303153

4503 BJ Groede
4532 AG Terneuzen
Tel.: 0165-309100

Univé "Het Zuiden" U.A.

Midwinter
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Dat was hem
Letterlijk en figuurlijk
ZOOOOOOOOOO!!!
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foto’s: Anneke en Etienne
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G.E. Nieter

G.E. Nieter

Al te bloot?

G.E. Nieter
Je denken verandert naarmate je ouder wordt.
Je twijfelt soms over dingen die je hebt meekregen. De opvoeding en
daar aan vast de educatieve achtergrond die ik heb genoten, is dat een
periodiek gebeuren geweest? Waren we daarin zeer beïnvloedbaar
door onze omgeving? Hoe hebben de toenmalige trends ons
beïnvloed? Wel weet ik dat de informatiestroom die we hadden
anders was als nu. Veel trager kwam die informatie tot je.

En toch was er iets vreemds gaande.
De ontwikkeling van de schoen ging
steeds verder. Maar ook het aantal
atletiekblessures nam
percentagegewijs toe. Waardoor
komt dat? Trainen we verkeerd?
Doen we te veel? Hebben we
fysieke afwijkingen? Of is het
schoeisel niet oké?
Terug naar de basis van de atletiek.
Blootsvoets van A naar B? Abebe
Bikila, de marathonlegende uit
Ethiopië en Zola Budd uit ZuidAfrika hebben bewezen dat je
blootsvoets topprestaties kunt neerzetten. In de jaren zestig, de tijd
van Bikila, maakte het voor hem als Afrikaan niet veel uit of hij op
schoenen of op blote voeten liep.

2015 - 1

Abebe Bikila

De jaren tachtig van de vorige eeuw.
Hardlopen en hieraan gekoppeld een gezond leven, werd populair.
De boeken van Jane Fonda vlogen over de toonbank van de
boekwinkels. De Olympische Spelen van L.A. en de ontbijtshow van
Koos Postema waren een succes. De sportschoenfabrikanten zagen
een nieuwe economie. De verkoop van verschillende vooral
Amerikaanse loopschoenen nam drastisch toe. Als je bedenkt dat je
toen hetzelfde bedrag in guldens betaalde als nu in euro's begrijp je
dat dit wereldwijd over miljarden gaat.
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G.E. Nieter

Thuis was hij gewend om blootsvoets te trainen. De kwaliteit van zijn
wedstrijdschoenen was niet van hoge kwaliteit. Ze waren gemaakt
van dun canvas met hieronder een dunne rubberen zool. Die zool
zorgde voor geen of weinig schokdemping. De veertigers en ouder
van nu, herinneren zich vast nog hun eigen gymnastiekschoenen?
Van die witte met een dunne bruine rubberen zool.
De eerste schoenen met schokdemping waren bedacht door de
Amerikaanse atletiekcoach Bill Bowermann. Hij verhitte stukken
rubber in een wafelijzer. Hij fabriceerde op deze manier de eerste
schok dempende zool. Het eerste model verkocht hij aan het
Amerikaanse merk met de boemerang onder hun naam. Zij waren
het die de productielijn startten voor de moderne loopschoen.
Tegenwoordig heeft 60% van alle atleten te kampen met 1 of
meerdere sportblessures per jaar. Wetenschappers zoals antropoloog
en Hoogleraar aan Harvard University, Dr. Daniel Liebermann, meent
dat het komt doordat het geavanceerde loopschoeisel van nu, onze
voeten verzwakt. Ook Australiër Craig Richards, medisch
wetenschapper, deed onderzoek naar dit fenomeen, en kwam tot
dezelfde conclusie. Hij was het die de loopschoenfabrikanten
hiermee confronteerde. “No Comment” of “Beroepsgeheim” kreeg
hij als reactie.
De Sportschoenindustrie en hun filosofie is die gebaseerd op
luchtkastelen? Trek uw eigen conclusie. Maar gezien bovenstaande
zou je kunnen overwegen om naast op sportschoenen ook
blootsvoets te trainen. Of blootsvoets voetversterkende oefeningen
te doen. Bijvoorbeeld zomers op het strand. Toen in 1984, na
afwezigheid van dertig jaar, de atletiek terug naar Oostburg kwam,
kreeg de vereniging ook een trainer de het nut zag van blootsvoets
trainen. Ook nu nog, weet ik uit eigen ondervinding, loopt hij
regelmatig blootsvoets. Zelfs in de wintermaanden. De voeten zijn
van nature voorzien van alle noodzakelijke schokdemping en vering.
Al met al beweer ik nu ook niet dat iedereen zijn (dure)
loopschoenen in de vuilnis moet dumpen. Denk eens na over wat het
voor u zou kunnen betekenen als u blootsvoets zou gaan trainen en
hierdoor misschien minder blessureleed hebt? Het is het proberen
waard. Toch?
Terug naar de stelling. Blote voeten? Blote benen?
Onder de 12 graden en hier in onze streek met wind van zee, is voor
je spieren niet de beste manier om aan een wedstrijd of training in
korte broek te beginnen. Toch zie ik menig loper in winterse
omstandigheden in korte boek aan de start van een wedstrijd staan.
We leven in een vrij land dus ieder doet wat hij wil.
Maar moest ik kiezen, Blote voeten? Blote Benen? Wist ik het wel.

Sportieve groet, G. E. Nieter.
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ü
voor uw woorden :
Teksten, feestgidsen,
boekjes, folders, e.d.
( mogelijk inclusief
drukwerk )

ü
voor uw getallen :
Ik werk met al uw
getallen en rekenopdrachten.

Ronald van de Veire
Uranus 15
4501 GT OOSTBURG

ü
voor bijles :
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(Individuele aandacht)

Tel:
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E-mail:
Internet:

www.dendekkeroostburg.nl

v.o.f. van de Veire - Huigh

0117 - 720017
06 - 23629480
tekst10@zeelandnet.nl
www.tekst10.nl

Kvk-nr.: 54280796

- webshop
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- woonaccessoires
- verlichting
- meubelen
o.a. Clayre & Eef
Riverdale
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Geen betere haas dan Marc van Waes
door: Bram de Kraker
zetten, moed inspreken en ga zo maar door…
Was Marc nog maar wat jonger en sneller, de
Kenianen zouden in de rij staan voor zo'n
'marathon-haas'. Ondanks de toch wel zeer barre
weersomstandigheden, heb ik door Marc voor mijn
gevoel toch goed gepresteerd en kon ik na afloop in
de sporthal Neeltje eindelijk geruststellen met de
mededeling dat ik in 2016 graag weer van de partij
wil zijn.

foto’s: Etienne van de Veire

In mijn Nuenense tijd was de halve Marathon van
Eindhoven voor mij het jaarlijkse hoogtepunt op
loopgebied. Door onze 'move' naar Oostburg moest
de Midwinter Halve van Cadzand deze rol als topthuiswedstrijd maar gaan overnemen. Met dan wel
2 ernstig verzwarende omstandigheden; namelijk
het vele malen zwaardere parkoers hier in Cadzand
en tevens mijn handicap dat ik de zaken steeds
minder helder zie. Maar niet getreurd, onverwachte
ondersteuning diende zich aan. Marc van Waes
bood aan regelmatig samen op woensdag een wat
langere, rustige duurloop te willen doen en ook wel
op de 1ste februari als leidsman te willen optreden.
Niet zozeer als de bekende haas om mij als
‘tobloper’ naar een toptijd te sleuren, maar meer
om mij bij van alles en nog wat te helpen om de
wedstrijd goed te verteren. En dat deed hij
voortreffelijk!
Hij regelde alles voor mij: op tijd naar de start,
beetje inlopen, opstellen aan de start, door de
drukte loodsen en het tempo bepalen. Verder een
natje en droogje voor onderweg, mij uit de wind

foto: fam. de Kraker
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foto: Etienne van de Veire

door: Steven van de Veire

Zandhappers

Zandhappers per 2 februari 2015
Naam
aantal
1 Jan van de Linde
23
2 Marc van Waes
18
3 Jules van Mulken
18
4 Ray Cornips
17
5 Johan Huigh
17
6 Ronny Scherbeijn
15
7 Sjaak Luteijn
15
8 Ronald van de Veire 15
9 Steven van de Veire 15
10 Etienne van de Veire 13
11 Dick Termorshuizen
13
12 Jaap Fremouw
12
13 Jan de Jonge
12
14 Jan Engelaar
12
15 Frederique Versluys 12
16 Walter Goossen
11
17 Theo Rabout
11
18 Walter van Hee
10
19 Patrick de Dobbelaere 10
20 Eddy Musson
10
21 Jan de Block
10
22 Jan van Hoeve
10
23 Jan-Piet Flikweert
10
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1 keer
1992
1992
1992
1993
1994
1992
1993
1993
1995
1992
1996
1992
1993
2000
2004
1992
1999
1992
1992
1994
1995
2005
2005

Snelste tijd
1:23:45
1:31:35
1:34:15
1:28:26
1:33:54
1:36:16
1:14:45
1:41:33
1:27:50
1:45:56
1:33:05
1:29:21
1:26:38
1:38:15
1:25:14
1:33:11
1:13:42
1:35:12
1:40:03
1:28:15
1:26:42
1:31:14
1:56:05

De marathon van Rotterdam heeft een initiatief om lopers
te belonen die 10 of meer keer hebben deelgenomen.
Ze hebben dit de (volgens mij) wat overdreven naam "Super
marathon masters" gegeven. Wanneer je tot deze club
behoort, kan je rekenen op allerlei extra's, zoals een
huldiging bij de finish (10, 15, 20, 25, etc. deelnames),
gratis deelname (vanaf 20 keer) en gratis eretribune
kaarten (vanaf 25 keer). Het leukste vind ik zelf de gratis
pastaparty op de zaterdagavond voor de marathon, waar
je mede-masters kunt ontmoeten. Sinds afgelopen jaar
komen daar gelukkig ook mensen van mijn leeftijd, de
jaren ervoor waren de meesten flink ouder dan m'n vader.
Dat leverde dan wel weer leuke gesprekken op. Oudere
master: "de tweede editie van de Rotterdam marathon
heb ik gemist, omdat ik toen voor m'n werk in het
buitenland zat". Ik: "ik heb ook niet meegelopen, want ik
zat nog op de kleuterschool!".
Het is zeker niet mijn bedoeling om er voor te pleiten om
voor onze eigen halve marathon ook een dergelijk
initiatief te starten. Wel leek het me leuk om een lijstje
te maken van (ex-)Wielingers die 10 of meer keer de halve
marathon van Cadzand-Bad hebben voltooid. Ik heb ze de
naam "Zandhappers" gegeven. Het lijstje is het resultaat
van een aantal avonden oude uitslagen doorspitten en
de gegevens verzamelen in Excel. Een woord van dank
gaat uit naar de webmaster van A.V.deW. voor het
overzichtelijk bij elkaar plaatsen van alle oude uitslagen.
Ik vind dit een mooi lijstje. Een mengeling van lopers met
voornamelijk deelnames in de vorige eeuw (maar liefst
8 lopers die er bij waren tijdens de eerste editie in 1992)
en lopers die nog steeds actief zijn. Vergis je trouwens
niet in de moeilijkheid om tot dergelijke aantallen te
komen. Elk jaar heb je maar één kans. De eerste Zondag
in februari moet je er staan, ben je geblesseerd of ziek,
dan moet je weer een jaar wachten. Wat dat betreft heb
ik grote bewondering voor de 23 opeenvolgende
deelnames van Jan, maar ook voor onze voorzitster die
sinds haar debuut in 2004, 12 keer achter elkaar heeft
deelgenomen.
Disclaimer: Het is niet uitgesloten dat ik bij het opstellen van
deze lijst fouten heb gemaakt. Opmerkingen kunt u mailen naar
steven_van_de_veire@hotmail.com. Correcties komen in het
volgende clubblad. Aan het wel of niet vermeld worden in deze
lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Het opstellen van
deze lijst is een persoonlijk initiatief en staat los van de
organisatie van de halve marathon.
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