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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
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Redactie
Wanneer deze editie van het clubblad u
bereikt staat voor velen de “vakantie”
voor de deur of zijn de vakantieplannen
in een vergevorderd stadium.
In dit clubblad blikken we even terug op
de afgelopen lente. Een lente waarin de
jaarvergadering en activiteiten van onze
vereniging rondom Koningsdag worden
beleefd. Daarnaast hebben we de
overpeinzingen van de ge-nieter, een
sportief reisverslag van een
marathonavontuur in het land van de
reizende zon en een verslag van een
sportieve prestatie dichter bij huis.
Ook de vaste rubriek heeft weer een
plaatsje in dit clubblad gekregen.
Veel leesplezier!
Namens de redactie wens ik u een fijne,
relaxte en sportieve zomer!
Namens de redactie

Pamela Manders
Inleverdatum volgend nummer

31 augustus
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De vereniging
Voor actuele informatie kijk op www.avdewielingen.nl
BESTUUR
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
Evelien Daelman
Stuerboutstraat 26
4508AD Waterlandkerkje
0117-454299
edaelman@zeelandnet.n
Diana Valk
Brouwerijstraat 15, 4501CM Oostburg
0117-493093
valkko@zeelandnet.nl

Nieuwe leden
Nienke Buijze
Bart Buijze
OVERIGE
FUNCTIES
Ilona Dieleman
Nathalie Guilliet - Delarue
Iris van de Kerkhove
Arsen Krijnen
Gariek Krijnen
Koen Lucieer
Ann Luteijn
Marjan Mistiaen
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Mike Mookhoek
Joris de Sutter
Eva Verschoore
Dox van der Zeijst

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

+4

Opgezegd:

Tycho van Baal
Helma de Keuninck
Bente Rijnberg
Ruben Rijnberg
Marthe Ruytenburg
Alex Simpelaar
Mees Unema
Joel Vandervinnen
Anne Versprille
Evelien de Visser
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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
Jelle Dierikx en Lennart Verheul
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
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Pagina 3

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
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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

Berichten uit het bestuur
via het

van onze voorzitter

Frédérique Versluijs
Algemene Ledenvergadering 27 maart 2015
Hierbij een beknopte weergave van de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering:
Bestuursverkiezing: Evelien Daelman en Diana Valk zijn gekozen ter versterking van het bestuur.
Ø
o
Nico Verheul is herkozen.
o
Tussentijds afgetreden zijn: Jan Ducaat en Bram de Kraker.

Ø
Jaarverslagen: alle verslagen van de verschillende commissies alsmede het verslag van de Algemene
Ledenvergadering 2014, zijn zonder opmerkingen en/of wijzigingen vastgesteld.

Ø
Financieel Jaarverslag:
o

de Winst,- en verliesrekening geeft een positief saldo van € 10.000,--. De winst is te danken
aan enkele incidentele meevallers.
De penningmeester is decharge verleend door de vergadering.
De contributie wordt niet verhoogd.
De begroting is vastgesteld.

o
o
o

Ø
De aanmoedigingsprijs is dit jaar overhandigd aan 2 jeugdleden, nl. Lars de Kok en Niels v.d. Lijcke.
Deze jongens hebben de aanmoedigingsprijs verdiend omdat zij regelmatig baanwedstrijden
bezoeken. Het bestuur hoopt dat velen hun zullen volgen.

Ø
De waarderingsprijs is dit jaar overhandigd aan Wim Huigh en Theo Rabout. Het bestuur waardeert
het vele werk wat wordt verricht ten aanzien van de Halve Marathon.

Ø
Exploitatie baan en nieuwbouw accommodatie:
George Schanck (bouwcommissie) en Nico Verheul (bouwcommissie en penningmeester) hebben een
presentatie verzorgd ten aanzien van de nieuwbouw en de financiering hiervan. Het voorstel tot
Crowdfunding wordt de vergadering voorgelegd. Over het algemeen is de vergadering erg positief over de
bouwplannen en de crowdfunding. De begrijpelijke bezwaren neemt het bestuur mee in haar overweging.

Start to Run
Woensdag 27 mei jl. heeft een 25 tal atleten de Start to Run afgerond en zijn ze in staat gebleken
30 minuten te kunnen hardlopen. Het bestuur dankt de trainers Sjaak Luteijn en Marc van Waes voor
hun enthousiaste inzet hierin!

Nieuwbouw kleed,- materiaal, - vergaderaccommodatie
De laatste fase voordat de bouw daadwerkelijk kan beginnen, is ingegaan. Bouw,- en aannemingsbedrijf
Schoote, kortweg BAS, is de bouw gegund. In principe wordt er na de bouwvak vakantie begonnen met de
bouwwerkzaamheden. We wachten nog op de laatste offertes ten aanzien van de installaties.
6 juni jl. is de overeenkomst met de heer Lievens getekend en zijn voor ons gunstige afspraken vastgelegd.
Zo zullen wij o.a.
2015 - 2

Pagina 4

www.henkfenijn.nl
Op Zondag gesloten - Op Maandag gesloten
Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 9.30-18 uur
Zaterdag 9.30-17 uur

Markt 18
4501 CK OOSTBURG
tel: 0117 - 452514

Berichten uit het bestuur
vervolg
Een eigen ingang krijgen;
Ø
Altijd kunnen beschikken over de vergader,- kleedruimte in het sportcomplex;
Ø
Ø
Altijd kunnen beschikken over de baan.

Coopertest
De onlangs gehouden coopertest is goed bezocht. Niet in de laatste door de aanwezigheid van een aantal
elftallen van S.V. Oostburg. De volgende coopertest is: donderdag 8 oktober 2015!!

Zomerlopen
Ze komen er weer aan: de Rabobank Zomerlopen!!!! Zet onderstaande data in jullie agenda!
Deelnemers en coördinatoren heel veel plezier en succes!
Ø
Boulevardloop IJzendijke
07-7-2015
Ø
Retranchement
14-7-2015
Ø
Groede
21-7-2015
Ø
Nieuwvliet
28-7-2015
Ø
Zuidzande
04-8-2015
Ø
Cadzand
11-8-2015
Ø
Camping Groede
18-8-2015

Mini kamp 12 september 2015
Jongens en meiden van A.V. de Wielingen zet het alvast in jullie agenda: 12 september 2015 is er een mini
kamp op de atletiekbaan!!!! Het wordt een fantastisch kamp met veel activiteiten waarbij jullie ook jullie
vrienden en vriendinnen mogen uitnodigen!!! Het definitieve programma krijgen jullie nog!

Promotie
Veel leden van A.V. de Wielingen zijn betrokken bij tal van activiteiten waarbij er direct en/of indirect
promotie gemaakt wordt voor onze vereniging. Hierbij een kleine greep uit het promotie assortiment :
Ø
Er is een loopclinic gegeven aan VV IJzendijke;
Ø
Er is een loopclinic gegeven aan BKC (Korfbal);
Ø
Onze vereniging heeft 2 ambassadeurs en een jurylid voor het EK 2016;
Ø
Er is medewerking verleend aan de Koningsloop in Oostburg;
Ø
De Eenhoornkrant wordt ieder maand gevuld;
Ø
Start to Run;
Ø
Medewerking en organisatie van Oostburg in Action;
Ø
Medewerking aan het tot stand brengen van een Sportcampus in Oostburg.

Trainers
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 hebben al kennis met hem gemaakt. Inmiddels
is Kees begonnen met het trainen van een groep atleten. Nieuwsgierig hiernaar? Kom gerust eens kijken
op dinsdagavond vanaf 19.00 uur.
Het valt het bestuur op dat alle trainers enorm betrokken zijn met de vereniging. Niet alleen geven ze
trainingen maar zijn ze betrokken met tal van activiteiten buiten de vereniging om. Dat wordt heel erg
gewaardeerd!
2015 - 2
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ALLE JARIGEN
Verjaardagskalender

juli
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Therza Pladdet
Marco Scherbeijn
Rieke Cornelis
Jules van Mulken
Arno van Damme
Kristel van de Vijver
Iyanla Dieleman
Jan Riemens
Frans Daalman
Marc van Vlierberghe
Naomi Alblas
Van de Veire ?
Heleen de Bruijne
Marijn de Greef
Jutta Hoek
Arjen Luteijn

September

7
8
11
12
13
15
17
18
19
19
21
23
28
29
29
30

Jeffrey Bosselaar
Patrick van Queckelberghe
Bram Salome
Gariek Krijnen
Joeri van der Hooft
Steven van de Veire
Marjan Hertogs
Sonja Huigh
Tonny van Mulken
Froukje de Vries
Evelyn Ritico
Christianne Vermorken
Paul Hermans
David Hofland
Jan de Koeijer
Gerard Ultee
Suzan Hoek
Jan Piet Flikweert
Max Valk

3
6
7
7
8
10
10
14
14
15
16
17
18
19
23
24
25
29
30

Augustus
Jan de Jonge
Nicole Westerweele
Jelle Dierikx
Jimmy Blaakman
Marco Riemens
Romy Dieleman
Bram de Kraker
Jan Lucieer
Guus Picavet
Chloe de Maillie
Jayne Langendoen

1
5
11
19
19
22
27
27
28
31
31

VAN
HARTE
GEFELICITEERD

&
EEN FIJNE DAG
TOEGEWENST!
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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 !

door Maarten Fieret
Hoe heet je? Daniël Dankaart
Hoe oud ben je? 18 jaar
Wat is je oorspronkelijke woonplaats?
Ik kom uit Oostburg
Heb je broers of zussen?
Ik heb 3 zussen, Lianne, Davina en Stephanie, ik
ben de jongste van het stel.
Wat voor werk doe je?
Ik werk als DJ in Clubs in België, daarnaast ben ik
medeorganisator van Party-People Zeeland.
Met Party-People Zeeland help ik met het
organiseren van busreizen naar de clubs waar ik
draai, ook zijn we nu bezig met het organiseren van
feesten langs de kust.
Wat voor opleiding doe je?
Ik hoop dit jaar te slagen voor HAVO, daarna ga ik
Havo-Piste doen in Terneuzen. Havo-Piste is een
tussenjaar om in België te kunnen gaan studeren.
Tijdens mijn jaar Havo-Piste wil ik veel open dagen
gaan bezoeken, ik heb namelijk nog geen idee wat
ik precies wil gaan studeren.
Wat betekent sport voor jou?
Sporten is lekker in je vel zitten, een rondje
hardlopen met een muziekje op, samen met een
maat squashen of atletiek met vrienden. Als je net
een dag thuis hebt gezeten, om bijvoorbeeld met je
neus in de boeken te zitten (wat zeldzaam is bij
mij), is er niets lekkerder dan een rondje
hardlopen!
Het frist op, en geeft je weer energie.
Hoe ben je in aanraking gekomen met sport?
Ik ben dankzij mijn zus, Davina in contact gekomen
met veel verschillende sporten. Toen ik jong was
nam ze me mee naar de atletiek, waar ze zelf
2015 - 2

begon met training geven. Toen ze zwanger werd,
heb ik het estafettestokje van haar overgenomen.
Welke sporten deed je vroeger (of nog steeds)?
Vroeger heb ik vooral judo en atletiek gedaan, ook
ging ik graag zwemmen. Voetbal sloeg bij mij niet
zo aan. Later ben ik gaan zeilen, wat ik geweldig
vond, en als ik de kans krijg nog steeds graag doe.
Ook ga ik tegenwoordig graag squashen, soms eens
hardlopen, en uiteraard atletiek.
Waarom heb je voor atletiek gekozen als sport?
Kiezen? Ik werd gedwongen door m'n zus! Oké,
misschien niet helemaal gedwongen. Het zag er
natuurlijk hartstikke interessant uit. Allemaal
verschillende sporten, en het leek me allemaal wel
leuk om zelf te doen! En toen ik dat zei, hielp
Davina me graag op weg naar de atletiek.
Waarom ben je trainer geworden en wat vind je
er leuk aan?
In eerste instantie zou ik alleen invallen als trainer
voor m'n zus. Dat 'invallen' is
ondertussen nog steeds bezig, want
mij bevalt het training geven wel!
Het is geweldig hoe enthousiast de
kinderen zijn, keer op keer zitten ze
weer vol energie, wat het training
geven heel leuk maakt. Ook is er
iedere keer de uitdaging 'Wat zullen
we de volgende training doen?' Je
wilt variërend zijn in je trainingen,
en dat is een leuke uitdaging!

Daniël Dankaart
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OPROEP!
Stuur ons jouw mooiste sportmoment op vakantie
De vakantie is in aantocht, hiep hiep hoera. De plannen zijn gemaakt of in de afrondende fase om met de
familie, vrienden of misschien alleen op stap te gaan of heerlijk thuis te blijven.
Maar wat wij graag willen weten: wordt er ook gesport op vakantie of zijn de zorgvuldig opgebouwde
condities, de afgetrainde lijven, de meedogenloze trainingssessies en de motiverende, opjuttende
toespraken van onze onvermoeibare trainers, om vooral te blijven sporten tijdens de vakantie, direct
vergeten op het moment dat de deur van kantoor dichtslaat en jullie klaar zijn voor een paar heerlijke
weken vakantie?
Stuur ons een foto van jullie mooiste, liefste, ontroerendste, gekste, meest sportieve, engste sportmoment
op vakantie. Dit kan gaan om een rondje hardlopen over de Utrechtse heuvelrug, de beklimming van de
muur van Geraardsbergen, waterskiën op een meer in Italië. Maar ook een potje dammen onder de parasol
op het strand van Ibiza (denksport!), midgetgolf in Cadzand-Bad en boerengolf op het weiland van boer Piet
vallen in de categorie vakantiesporten. En wat dacht je van skûtsjesilen in Friesland, abseilen van een berg
in Oostenrijk en snorkelen bij het Great Barrier Reef in Australië?
Het zijn maar enkele voorbeelden. De leukste inzending wordt beloond met een kleine attentie. In het
volgende clubblad komt een selectie van de inzendingen. Wij ontvangen de foto's, voorzien van een kleine
toelichting, graag uiterlijk 5 september. Deze kunnen gestuurd worden naar redactie@avdewielingen.nl.
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Hotel-Restaurant
Sfeer en goede smaak
Markt 1
4501 CJ Oostburg
T. 0117 - 452728
www.eenhoornoostburg.nl
@: info@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

Koningsloop 2015
achter de schermen

Jordy Engelaar vertelt
Bij AV de Wielingen wordt er in de vele verschillende
commissies besproken hoe de atletiekvereniging in
de schijnwerpers te houden. Trainers bedenken leuke
en leerzame trainingen en proberen van alles te
bedenken om de kinderen aan leuke
activiteiten/wedstrijden mee te laten doen. De
jeugdcommissie zorgt dat de kinderen een zo'n leuk
mogelijke tijd hebben door de meest uiteenlopende
activiteiten te organiseren buiten de trainingen. De
sponsorcommissie zorgt voor de financiering, anders
zijn deze activiteiten nooit mogelijk, het bestuur
probeert een mooi clubgebouw te realiseren en ga
zo nog maar even door. Er wordt dus erg veel voor
de kinderen gedaan bij de Wielingen.
Zo is ook plots in januari op één van de winterlopen
het idee gaan rollen om de koningsloop weer te
organiseren en in 1 knip met de vingers is daar een
nieuwe commissie: de oranjecommissie.
Vroeger werd er altijd een koninginneloop
georganiseerd in Oostburg. 13 jaar geleden is dit
voor de laatste keer gedaan. Wij deden als kind
altijd met veel plezier mee in ons eigen Oostburg. Al
vele jaren worden er een heleboel succesvolle
zomer- en winterloopjes georganiseerd in de regio,
maar wat we nog missen is een thuiswedstrijd.
Het idee voor de koningsloop is geboren.
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De oranjecommissie bestaat uit Wendy, Daisy van
de Velde en Jordy Engelaar en met als (mentale)
coaches en een stok achter de deur Froukje de Vries
en Ingrid van de Velde. In samenwerking met de
stadsraad Oostburg (Robert de Jonge en Stefan
Krijnen) wordt het idee van Koningsloop 2015
werkelijkheid gemaakt.
Bij het organiseren van een hardloopwedstrijd komt
een hoop kijken. De belangrijkste vragen die je
vooraf moet stellen zijn: Wat? Waar? Wanneer?
Wie? Hier wisten we heel snel antwoord op, dus we
konden aan de slag.
Onze belangrijkste doelgroep zijn de kinderen. We
willen zoveel mogelijk kinderen bewust maken dat
atletiek leuk is. Dan ga je reclame maken op scholen
en bij de vereniging. Je probeert zoveel mogelijk
kinderen aan te spreken. Vervolgens ga je een route
bedenken door Oostburg, geven we de kinderen
een beloning/herinnering, enzovoort.
Dan ben je op een gegeven moment zodanig aan
het organiseren dat er meer ideeën komen.
Waarom laten we de volwassenen niet ook
meedoen?
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Brouwerijstraat 45 - 47
4501 CN OOSTBURG
0117 - 45 33 08
Zondag, Maandag en Dinsdag gesloten

Zuidzandsestraat 19
4501 AL Oostburg
Tel. (0117) 452081

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.

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

Zaterdag:
Gesloten:

10.00 - 16.00 uur. ( wintertijd )
10.00 - 12.30 uur. ( zomertijd )
gehele maandag en donderdagochtend

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

En voor je het weet is het maandag 27 april, 7 uur
‘s morgens. Uit ellende sta je op na een slapeloze
nacht piekeren over wat je nog allemaal vergeten
kan zijn. EHBO? Verkeersregelaars? De materialen?
Startnummers? Medailles? Stopwatches? Enzovoort.
Laten we maar eens de route uitzetten en kijken of
er geen obstakels zijn. Daisy en Rudy lopen de
volwassen route van 5,8 km en Wendy en Jordy
lopen de jeugdroutes. De jeugdroutes worden vrij
soepel uitgezet (op een paar rommelmarktobstakels
na) en terwijl de startlijn wordt gemaakt krijgen we
een verontrustend telefoontje met nieuws waar we
allemaal bang voor waren. Er staan 5 dikke koeien
midden op het parcours. Wat nu? Blazen we het af,
zetten we (al stier rijdend) de koeien op een andere
plek of veranderen we het parcours een klein
beetje? Gelukkig hebben we voor het laatste
gekozen.

De 600 meter wordt gelopen over 3 rondjes rond de
markt voor de jeugd t/m 8 jaar. Met een
verbazingwekkende groep van 48 kinderen aan de
startlijn gaan we van start. Niels Schol vliegt gelijk uit
de startblokken en probeert Piet Westerweele op de
fiets gelijk in te halen (wat net niet lukt) en blijft de
hele loop aan kop lopen en eindigt met een
schitterende tijd van 1:58. Het eerste meisje Maud
Ghijs loopt ook een hele mooie tijd van 2:18 en
eindigt nipt voor Aloke en Meike.

Vervolgens staat de 1.500 meter op het programma
voor de kinderen t/m 12 jaar. Deze afstand wordt
gelopen over 2 mooie rondjes door het centrum van
Oostburg. Hier staat ook een leuke groep van 11
kinderen aan de start die er allemaal heel veel zin in
hebben. Bij de jongens wint Siebe Bakker met een
voorsprong van 30 seconden (4:31) op de nummers
2 en 3, Kevin en Laurens die er nog een mooie
Wanneer de verkeersregelaars, de jury, het
eindsprint uit wisten te persen onder de luide
secretariaat en de andere vrijwilligers geïnformeerd
aanmoedigingen van het vele publiek aan de kant.
zijn zitten we in de startblokken om de eerste
Bij de meisjes wist Rebecca Mostert te winnen uit
deelnemers te ontvangen. En eigenlijk ook tot onze
Oostburg met een mooie tijd van 5:18.
verbazing staan de kinderen gelijk in een mooie
Als alle kinderen binnen zijn en aan het genieten zijn
wachtrij klaar om zich in te schrijven. Terwijl de
van hun ijsje (gesponsord door de Kiosk) gaan de
muziek draait, de zenuwachtige speaker een
volwassenen naar de start voor de 5,8 km rond het
verhaaltje bij elkaar brabbelt en de inschrijvingen
grote gat. De speaker Jordy legt nog even de route
nog binnen stromen komt de start van de jeugd
uit (na de uitleg gaat hij nog even studeren op de
steeds dichterbij. En dan is het tijd voor de warming
straatnamen in Oostburg) en de groep van 32
up op muziek om te dansen voor de koning, onder
volwassenen kan van start. Terwijl de lopers van de
leiding van Wendy en Daisy, die een mooie dans
mooie route rond Oostburg aan het genieten zijn
ingestudeerd hebben.
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Nu ook dealer van:

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

:

Staats Spaanselinies 1

Tel. 0117-302451

KLOOSTERZANDE

:

Rijksweg 60

Tel. 0114-682784

BRESKENS

:

Deltahoek

DRAAIBRUG

:

Draaibrug 74

Tel. 0117-492330
Tel. 0117-452565

ESSO
Filling Station

worden de toeschouwers getrakteerd op een leuke
voorstelling van balletschool Anita Bekers. Na 21
minuten duikt de eerste loper op en het podium
wordt gesierd door het internationale gezelschap
dat ook van de koningsloop in Oostburg heeft
gehoord. De Belgen Kevin Strubbe, Dieter Staelens
en Hans Ardeel vormen het podium bij de mannen.
Marco van der Meulen wordt de eerste
Oostburgenaar, vlak voor Edwin Huigh. Bij de dames
wordt Esther Sijrier uit Waterlandkerkje eerst,
gevolgd door Terese van Lare en Diana Valk.
Iedereen wordt onder een groot applaus
verwelkomd op de markt in Oostburg, van
klappende handen tot high fives met de lopers.

Oostburg tijdens de koningsloop.
Met een totaal aantal van 91! lopers kunnen we
zeggen dat deze eerste vernieuwde editie van de
koningsloop een groot succes was. Alle vrijwilligers
die mee hebben geholpen, heel erg bedankt voor
jullie inbreng! Hopelijk doet iedereen die dit leest
volgend jaar ook mee.
Wendy, Daisy, Ingrid, Froukje en Jordy:

De oranjecommissie

Als je terugkijkt als organisatie zijnde zijn er altijd
verbeterpunten. Ons grootste verbeterpunt is het
reclame maken voor vooral de volwassenen. We
hebben van een aantal mensen gehoord dat ze niet
wisten van de loop. Dit wordt volgend jaar zeker
beter en dan hopen we nog meer mensen in
beweging te krijgen op koningsdag. Volgend jaar
gaan we voor meer dan 100 deelnemers in ons

De koningsloop van AV de Wielingen.
Het was een erg leuke dag.
Het was maandag en we stonden s'ochtends op de markt . We verkochten spulletjes op de
rommelmarkt waar we veel centjes opgehaald hadden. Dat was erg leuk om te doen.
In de loop van de ochtend stond er op de markt een tent waar ze van alles aan het klaarzetten
waren voor de loop. Waar je je kon inschrijven en je kon je er ook laten schminken. Ik heb me
laten schminken en ook ingeschreven voor de koningsloop.
Ik moest 1500m lopen: 2 rondjes door het centrum. Mijn broertje deed ook mee, die moest
600m lopen: 3 rondjes rond de markt. Na het lopen van de koningsloop kregen we een medaille
en als je met je medaille naar de kiosk ging kreeg je een groot ijsje.
Toen was de koningsloop voorbij en het was een top dag!

Arsen Krijnen
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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

Jeugdleden
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Rondje
Vandaag, zondag 26-4, hebben we geprobeerd de wallen te overwinnen
en wel te verstaan die van Retranchement. Bij aankomst verwelkomde
Sjaak ons met dank voor de opkomst ± 15 lopers voor het merendeel
dames. We vertrokken voor de inloop over een kilometer semi verharde
weg en zijn daarna gaan rekken en strekken; links en rechts werden we
subtiel gestoord door voorbij komende trimmende fietsers. Pluspunt was
dat het 4 leuke trimmende vrouwen waren en dat kun je dan nog wel
verdragen. Daarna kregen we een creatief plan voorgeschoteld met
loopsessies van 3-2-1 min, drie maal met een wandelrust van 1,5 minuut.
Moet zeggen dat de kleine schelpenpaadjes met af en toe een verhard
traject of een heuveltje op en af leuk lopen is en als oefening toch extra
belasting op de spieren geeft, die mogen dus nog sterker worden en dat
merk je vooral bij de laatste hobbeltjes die eigenlijk niet zwaar hadden
mogen zijn. Maar daar train je dus ook voor....
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foto’s:
via Els van Houte

Het was TOP
met de groep
op de Wallen
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over de

wallen

Het voordeel van de dag was het lekkere weer en de leuke uitzichten vanaf de wallen, wat we
eigenlijk niet verwacht hadden en een extra voordeeltje was de verlengde pauze voor het foto
sessie-tje, het was dus lekker. Daar zat nog een significant detail bij; de lengte van Sjaak was
enorm toegenomen op de foto, of dit nu kwam door hallucinaties van onze zijde bij het bekijken
van de foto's door de suikers en kaneel in de heerlijke appelbollen is me nog onduidelijk maar het
houdt de gemoederen bezig.
Ben de naam van de Taverne/restaurant kwijt maar het was daar goed en relaxt vertoeven op de
markt van Retranchement. Eén van de dames was jarig en deelde dit met een traktatie en wij
hebben dit collectief beloond door in koor voor haar te zingen.
Het was een geslaagde en ook een mooie
ochtend training die voor mij voor herhaling
vatbaar is. Als het een beetje past doe ik volgend
jaar nog eens mee. Jullie ook?
Groetjes en bedankt

door:

David Luteijn
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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

BEKERS, MEDAILLES en TEAMWEAR
van HUMMEL en ERIMA

Raadhuisplein 10 4501 BG Oostburg 06 53335479

Let op: Nieuw adres !
Voor bekers, medailles
en teamwear van
Hummel en Erima

G.E. Nieter

G.E. Nieter

Meten is weten
Onze geliefde Atletieksport zonder Parameters, kan dat?
In competitieve sport lijkt met dit onmogelijk.
Tijdens de 1e atletiekwedstrijden was de competitie een kwestie van
leven of dood. Gelukkig kunnen wij meer ontspannen aan een wedstrijd
deelnemen.
Toch verwonderde ik me laatst , toen ik samen met een
sportieve collega deelnam aan een stadsloop.
“GE, we gaan te snel” was na 2 km zijn reactie. “Dat is
ook de bedoeling ”antwoorde ik. ”Maar, hoe weet je
dat” vroeg ik hem. “Dat zegt mijn GPS-horloge”.
”Mijn hartslag is te hoog”
Ok, voor mij gaf het niet .Ik dacht juist hoe
sneller je van a naar b komt, des te beter dit
voor de uitslag is.
Mijn vader had daar ook altijd van die mooie
uitspraken over, als we tijdens trainingen klaagden
over de aanvangssnelheid. “Zolang je hart nog slaat, ga
je niet te snel” was hij van mening.
Met de huidige technologie van GPS en hartfrequentiemeters is het zeker
makkelijker om structureel en verantwoord trainingsschema's af te
werken. Daar ben ik van overtuigd. Met een stukje medische begeleiding,
weet je dan of je in ieder geval fysiek juist bezig bent.
Maar om je door een apparaat te laten leiden in een wedstrijd?
Mijn oude natuurkundeleraar en fanatiek loper had altijd een mooie
uitspraak over de berekening van de afgelegde weg.” S de afgelegde weg
is V de snelheid vermenigvuldigd met de T de tijd. En in de atletiek zo
snel mogelijk “voegde hij dan altijd als laatste toe.
Meten is Weten. Maar om dan toch te blijven rijmen . Ik ga er in een
wedstrijd in ieder geval niet minder van zweten.
Ik blijf bij het toevoegsel van mijn natuurkundeleraar.
Zo zie ik het!
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Sport (&) groet.

G.E. Nieter.
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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.

G.E. Nieter

Verantwoord?
Op het randje?
Ver, verder, het verst.
Heel lang was de marathon de grootste afstand die een atleet kon
afleggen in wedstrijdvorm.
In 490 voor Christus was het de soldaat Pheidippides die deze afstand ,
volgens de geschiedschrijving , als eerste aflegde. Hij stierf bij aankomst.
Van uitputting? Van een zonnesteek?
Nog steeds is de marathon , door zijn zwaarte, het afsluitende
atletiekonderdeel bij een Olympiade.
En toch zullen er altijd weer mensen opstaan die verder dan de
overtreffende trap van “het verst” willen gaan.
Waarom?
Daar zullen vele verschillende sportieve en persoonlijke redenen voor
zijn. Wat ik altijd blijf herhalen is : RESPECT. Voor de trainingsarbeid, het
er naar toe leven en de levenswijze die het vraagt. Vooral qua voeding.
Bewezen is dat na 35 km het koolhydraten niveau verbrand is. Aanvullen
is bijna niet mogelijk tijdens een wedstrijd. Een dieet met veel
toegevoegde supplementen (vitaminen en mineralen) helpt.
Wel blijkt dat tijdens Ultra lopen, het lichaam door natuurlijke pijnstiller
(endorfine) de pijnprikkels verlamd , waardoor men steeds opnieuw kan
blijven presteren. Is dit op randje van het sportieve kunnen?
Ach, die discussie wil ik niet openen.
Wel is deze wedstrijd vorm heel
populair. Niet alleen lopen van 60km
tot 200km op de weg maar ook de Trail
reken ik tot deze groep wedstrijden.
De wereld van de mens zit vol
dynamiek. Atletiek is hierdoor mee
veranderd .
Sporten is gezond, zolang we dit met
zijn allen op een verantwoorde manier
blijven doen!
Zo zie ik het!
G.E. Nieter

2015 - 2

Sport (&) groet,
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Fotoboek op m
aat?
Unieke uitnodig
ing?
Informeer naa
r mogelijkhede
n

voor woord & getal

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 :
Rekenen,
economische vakken en
wiskunde
(Individuele aandacht)

Tel:
GSM:
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
- kado-artikelen
- woonaccessoires
- verlichting
- meubelen
o.a. Clayre & Eef
Riverdale

Raadhuisplein 2
Oostburg

Ergens in augustus
besloot ik me online in
te schijven voor de
marathon van Tokyo.
Al spoedig kreeg ik een
mailtje terug dat er
maar liefst 300.000
aanmeldingen waren
en slechts 30.000
startbewijzen. Er moest
dus geloot worden.
Op 25 september kreeg
ik een mailtje met de
uitslag van de loterij.
Ik was ingeloot!
Aangezien Mia en
Etienne net als ik nog
nooit in Japan waren
geweest, besloten zij
mij te vergezellen.
De daarop volgende
maanden moest er heel
wat geregeld worden,
zoals de vliegreis, het
hotel, inschrijving voor
de friendship run,
dagtrips, etc.
Op YouTube bekeken we
veel video's over Tokyo
en we kregen er steeds
meer zin in.
2015 - 2

Op zaterdag 14 februari vlogen we
van Schiphol eerst naar Frankfurt.
Daar stapten we over op het vliegtuig
naar Tokyo. Door een technische
storing vertrokken we anderhalf uur
te laat. Tijdens de ruim 11 uur
durende vlucht vermaakten we ons
met het entertainment system:
Films, documentaires en spelletjes
(waaronder een hele moeilijke
Sudoku). Bij aankomst in Japan
moesten we een heleboel
immigratieformulieren invullen.
Mia haalde nog een grap uit door aan
te kruisen dat ze drugs en wapens
had meegenomen. Gelukkig kon de
douanier er ook mee lachen.
De metro in Tokyo werkt op dezelfde
manier als in bijvoorbeeld Londen,
New York of Chicago, dus met mijn
ervaring van vorige reizen was het
geen probleem om van het vliegveld
met een overstap het station bij ons
hotel te bereiken. Het van daaruit
vinden van het hotel ging echter wat
moeizamer. Ik had van tevoren wel op

Google Streetview gekeken, maar het
ging toch niet helemaal goed.
Onderweg hebben we het nog wel
een paar keer proberen te vragen,
maar het Engels van die mensen was
niet al te best. En waarschijnlijk zal
onze uitspraak van de naam van het
hotel (Okura) ook wel niet helemaal
correct zijn geweest. Uiteindelijk
hebben we het dan toch gevonden.
Bij aankomst in het hotel bleek het
personeel super beleefd te zijn, ze
waren constant voor ons aan het
buigen.
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De dagen daarna hadden meestal de volgende
structuur:
·
·
·

Ontbijt bij “Vie de France” in metrostation
Kamiyacho (vlakbij ons hotel).
Met de metro op pad richting een attractie
Aan het eind van de dag met de metro terug
naar metrostation Roppongi (een
uitgaansgebied met heel veel restaurants) om
daar te dineren.

Op deze manier hebben we heel veel van Tokyo
gezien, zoals:
·
·
·
·
·

de Tsukiji vismarkt, waar we hebben genoten
van een heerlijk Sushi ontbijt
Akihabara, het electronica district
Het keizerlijk paleis, waar we een rondleiding
hebben gedaan
Shibuya, het drukste voetgangerskruispunt ter
wereld
de Tokyo Skytree. Een soort euromast,
maar dan hoger. Daar was ook een mooi
aquarium. Mia vond deze toren zo mooi,
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·
·
·
·
·
·

dat ze er later nog eens naar toe wilde.
Het sumoworstel stadion
De Tokyo stock exchange
Een dagtrip naar Mount Fuji, de hoogste berg
van Japan
Een dagtrip naar Kamakure. Daar staat een
grote stenen Boeddha.
Een dagtrip naar Nikko. Een tempel die op de
werelderfgoed lijst staat.
Disneyland. Dit deden we op een
doordeweekse dag om de drukte te
vermijden. Maar blijkbaar is het voor Japanse
kinderen gemakkelijk om eens een dagje van
school te spijbelen. Wachttijden van boven de
tweeëneenhalf uur waren geen uitzondering.

Omdat dit een clubblad van een atletiekvereniging is
en geen reisgids ook nog maar wat over het
hardlopen. Op de vrijdag voor de marathon
bezochten we de marathonbeurs. Hier moest ik m'n
startnummer ophalen. Dit kon alleen persoonlijk op
vertoon van je paspoort en dat werd zeer grondig
gecontroleerd. Hiermee willen ze voorkomen dat ik
bijvoorbeeld 50 mensen inschrijf voor de loterij (dat
is gratis) en als ik dan zelf niet word ingeloot de
marathon ga lopen onder de naam an bijvoorbeeld:
Marc van Waes of Bram de Hullu. Verder was de
beurs enorm groot. Ik schat dat er twee keer zoveel
stands waren als bij de beurs in New York of Chicago.
De mensen bij die stands waren super enthousiast.
Waar ze elders rustig achter hun stand staan en
wachten tot je zelf komt, stonden ze hier voor
hun stand en kwamen actief op je af. Ik ben dan ook
nog nooit met zoveel “troep” terug gekomen.
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Steven Spiderman op de Japanse TV

Op de zaterdag voor de marathon was de friendship
run. Dit is een hardloop”wedstrijd” van 5 kilometer,
bedoeld voor de internationale deelnemers en hun
familie, maar ook toegankelijk voor Japanse lopers.
Voor het kerstfeest van m'n werk had ik afgelopen
December een Spidermanpak gekocht en het leek
me wel een leuk idee om daar in te lopen. Dat was
een groot succes. De Japanners vonden het prachtig
en wilden in grote getalen met mij op de foto.
Tevens werd ik voor de start nog geïnterviewd door
de Japanse TV (in het Engels).
Het lopen in het pak ging prima, maar onderweg
moest ik regelmatig stoppen omdat mede-lopers en
toeschouwers met mij op de foto wilden. Hierdoor
verloor ik zoveel tijd, dat Mia me rond de 3
kilometer inhaalde (voor het eerst in haar carrière).
Aangeziener in de laatste kilometer nauwelijks
toeschouwersstonden, heb ik de schade op tijd
kunnen herstellen.
Na afloop kregen alle deelnemers nog een pasta
maaltijd aangeboden en was er tijd om elkaar beter
te leren kennen. Dat kwam er dan vaak op neer:
Waar heb jij al marathons gelopen? Is dat een leuke
en kan je me die aanbevelen?

ben ik met de metro op pad gegaan. De eerste paar
haltes was het nog vrij rustig, maar naar mate we
dichterbij Shinjuku kwamen, stapten er steeds meer
lopers in. Er waren 6 ingangen tot het startgebied,
afhankelijk van je startvak. De controle bij die
ingangen was belachelijk streng. Ik had meer de
indruk dat ik in een vliegtuig ging instappen dan
dat ik aan een hardloopwedstrijd ging meedoen.
Het vreemdste was dat je geen vloeistoffen in het
startvak mocht meenemen, dus ook geen water en
sportdrank. Na de aanslag in Boston van 2 jaar
geleden, zat de schrik er blijkbaar goed in. Omdat je
ruim van tevoren aanwezig moest zijn, heb ik een dik
half uur in m'n startvak staan wachten. Nog even aan
de praat geraakt met een Italiaan uit Rome. Ik
vertelde dat ik in Rotterdam woon en gelukkig was
hij nog niet op de hoogte van wat er zich de
Donderdag ervoor bij de wedstrijd A.S. Roma –
Feyenoord had afgespeeld. Eindelijk was het dan tijd
om te vertrekken. Al na een paar 100 meter, moest ik
plassen. Waar ik in de meeste marathons een boom
opzoek, wat dat hier ten strengste verboden. De
organisatie had op voldoende plaatsen toiletten
gezet, maar dat waren er niet genoeg.
Daardoor verloor ik al gelijk 2 a 3 minuten. Vanwege
Zondag was de dag van de marathon. De dagen voor het koude weer, moest ik vrij vaak plassen, dus alles
de marathon had ik al flink last gehad van m'n jetlag bij elkaar heeft dat zeker 20 minuten gekost. Het
en daardoor erg korte nachten gemaakt. De nacht
lopen zelf was ook een hele belevenis. Het was druk,
voor de marathon was met slechts 4 uur slaap
maar je kon wel fatsoenlijk doorlopen. Langs de kant
nauwelijks beter. Ik heb op m'n hotelkamer
stonden heel veel Japanse supporters en die vonden
ontbetenen nadat Etienne en Mia mij succes hadden het prachtig om van zo'n lange Europeaan een highgewenst
five te krijgen.
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Na ongeveer 10 kilometer liep de marathon langs het
keizerlijk paleis. Na Queen Elisabeth, koning Harald V
en president Obama, is keizer Akihito dus het
volgende staatshoofd dat de eer heeft dat ik een
marathon langs zijn woning loop. Op de 12 kilometer
zag ik Etienne en Mia voor het eerst en kon ik een
slokje van m'n eigen sportdrank nemen. Rond de 15
kilometer (en dat is natuurlijk veel te vroeg) begon ik
me al vermoeid te voelen. Op 17 kilometer stonden
de supporters weer (de marathon liep hier een lus,
dus dit was voor hen de straat oversteken) en kon ik
melden dat het geen wereldtijd ging worden. Het
volgende punt waar ik m'n supporters weer zou zien,
was de 22 kilometer. Hiervoor moesten ze een stuk
met de metro, inclusief een overstap. Dat was iets te
krap, dus hier heb ik ze gemist. Gelukkig ging het op
de 29 kilometer wel goed en kon ik daar een paar
slokjes cola drinken. Op de 34 kilometer sloeg de
man met de hamer toe en moest ik een paar
honderd meter wandelen. Maar natuurlijk was ik
niet helemaal naar Japan gevlogen om uit te
stappen, dus al wandelend en dribbelend ben ik
doorgegaan. Het laatste stuk was vrij saai, met veel
bruggen en nauwelijks toeschouwers. Richting
de finish (in de buurt van de marathonbeurs) was het
weer wat drukker. Uiteindelijk bereikte ik de finish in
4.37, m'n op 1 na langzaamste tijd ooit. Na de finish
was er een family-reunion-area, waar je overdekt op
je familie kon wachten. Ook hier was de
veiligheidscontrole enorm. Etienne en Mia hebben
zeker 3 kwartier in de rij gestaan

voordat ze binnen mochten (marathonlopers
konden via de andere kant gelukkig wel gewoon
doorlopen). Hier hebben we nog een mooie foto
gemaakt, die nu dienst doet als mijn Facebook
achtergrond.
Na een verblijf van ruim tweeënhalve week,
vlogen we op donderdag 5 maart weer terug naar
Nederland. Ook hier heb ik weer flink wat last
gehad van m'n jetlag. De weken erna kwam er van
trainen niet veel terecht, ook al vanwege een
griepje. Op 12 april stond de marathon van
Rotterdam weer op het programma en die wil ik
toch elk jaar wel graag lopen. De laatste 10
kilometer hadden daar niet veel meer met
hardlopen te maken, maar meer met het
hardnekkig weigeren om te gaan wandelen.
De marathon van Stockholm die voor 30 mei op
het programma stond, heb ik maar uit m'n hoofd
gezet. Eerst maar weer eens goed uitgerust
geraken.

Steven

Oh ja, de titel. Dat spreek je uit al gan-ba-re.
Het betekent "Kom op" of "Hou vol" en wordt door
de Japanse supporters als aanmoedigen voor de
marathonlopers gebruikt.
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