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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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Van de redactie

Beste lezers,
In dit clubblad wordt het reilen en zeilen
van “onze“ club van de afgelopen
maanden weergegeven in verslagen van
wedstrijden, berichten uit het bestuur en
zaken die alles te maken hebben met
sportieve bezigheden of onze sportieve
leden.
Daarnaast wordt het allereerste clubblad,
30 jaar na dato, nog eens onder de loep
genomen. Want “onze“ club bestaat
inmiddels 30 jaar! In deze dertig jaar is de
club met zijn tijd meegegroeid. Ook
digitaal. We hebben een website en zelfs
een Faceboekpagina. Leuk om hier eens
een kijkje te nemen.
30 jaar is een felicitatie waard.
Het 30 jarig bestaan is onder andere
gevierd met een gezellige Barbecue, met
een aantal sfeerfoto's als getuigen. (>>>)
Gefeliciteerd AV de Wielingen met het 30
jarig jubileum! Wij wensen de vereniging
nog veel gezonde en sportieve jaren!
Namens de redactie wensen wij allen een
zonnige, mooie en sportieve zomer!

Pamela Manders
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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
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
Bram de Kraker
‘t Schuttebocht 8, 4501 AA Oostburg
0117 851934
a.d.kraker@tue.nl
Jan Ducaat
Schuitvlotstraat 15, 4503 AK Groede
06-21606088
jducaat@gmail.com
Marc van Vlierberghe
Poolster 61, 4501 GP Oostburg
0117 451855
runningmarc@hotmail.com

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
VACANT
Coördinator WINTERLOPEN
Jacky van Cuijck
0117 392063
vancuijck@zeelandnet.nl
Coördinator ZOMERLOPEN
Sonja Huigh
0117 720017
s.huigh@zeelandnet.nl
Voorzitter jeugdcommissie
VACANT
Voorzitter Sponsorcommissie
Theo Rabout
0117 450204
trabcar@zeelandnet.nl
webmaster
Sjaak Luteijn
0117 455407
webmaster@zeelandnet.nl

Voor actuele informatie kijk op www.avdewielingen.nl
De vereniging mag op de volgende dagen en tijden gebruik maken van de atletiekbaan:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

18.00 tot 22.00
18.00 tot 22.00
15.00 tot 22.00
18.00 tot 22.00
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Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15.00 tot 22.00
10.00 tot 15.30
10.00 tot 14.00

Pagina 2

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 01-10-2012
Geboren in
2006
2005
2004
2003
2002
2001 / 2000
1999 / 1998
1997 / 1996
1995 / 1994
1993 en eerder
1978 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
35/39=M35 40/44=M40
1978 en eerder Masters vrouwen
35/39=V35 40/44=V40

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

Pupillen B

veteranen

Maarten Fieret
Wendy van de Velde
Maandag 18.30 tot 19.30 (zomer)
Maandag 18.15 tot 19.15 (winter)
Davina Doens-van Luik
Myrthe de Ruijsscher
Maandag 18.30 tot 19.30
Daisy van de Velde en Angelique van Hee
Donderdag 18.45 tot 19.45

Junioren A t/m D

Miranda & Nathalie Steijaert
Maandag 18.45 tot 19.45 (C en D jun.)
Maandag 20.00 tot 21.00 (A en B jun.)

Obesitas loopgroep Hannah Risseeuw
Dinsdag 18.45 tot 19.30

park.Noordzee

Patrick van Quekelberghe
Dinsdag 19.30 tot 20.30

Baan(niet tijdens
zomerlopen)

Sjaak Luteijn
Donderdag 19.30 tot 20.30 Baan
Patrick van Quekelberghe
Zondag 10.00 tot 11.00
strand
park.Noordzee

Studententraining

Schorpioen 50, 4501 HB Oostburg
0117 45 07 77
angeliquevanhee@hotmail.com

Nathalie Steijaert

Poolster 159, 4501 GP Oostburg
06 23 05 50 00
mis.nathalie@hotmail.com

Sjaak Luteijn

Schorpioen 34, 4501 HB Oostburg
0117 45 54 07
leny_sjaak@kpnplanet.nl

Jordy Engelaar
Vrijdag 20.00 tot 21.00

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

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

Sjaak Luteijn
Donderdag 19.30 tot 20.30 Baan
Zondag 10.00 tot 11.00
strand

Loopgroep 2

Angelique van Hee

Daisy van de Velde

Pupillen A1 & A2

Loopgroep 1

Poolster 159, 4501 GP Oostburg
0117 45 34 82
r.steijaert@hetnet.nl

veteranen

TRAININGSDAGEN EN TRAININGSTIJDEN
Mini & Pupillen C

Miranda Steijaert

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

Myrthe de Ruijsscher Maagdenbergweg 9,
4501 NG Oostburg
0117 45 55 42
Bert.62@tiscali.nl
Maarten Fieret

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

Men kan altijd contact opnemen met de trainers voor verdere uitleg of informatie
2014 - 2
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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

Berichten uit het bestuur
via het

van onze voorzitter

Frédérique Versluijs
ALV 28 MAART 2014
Het bestuur is blij met de hoge opkomst en met de
inbreng van haar leden op de ALV!
De Algemene Jaarvergadering in een notendop:
De waarderingsprijs is gegaan naar Rudi, Ingrid,
Daisy en Wendy van de Velde;
De aanmoedigingsprijs is gegaan naar de
Obesitasgroep van A.V. de Wielingen; Arno van
Damme heeft zijn functie als trainerscoördinator
neergelegd en hieraan is tijdens de vergadering
aandacht besteed; Sinds 28 maart jl. hebben we
een tweede erelid: Jan van de Linde; Alle
jaarverslagen zijn door de vergadering zonder
wijzigingen vastgesteld; De vergadering heeft de
penningsmeester decharge verleend; Leny Luteijn,
Arno van Damme en reserve Anke van der Hooft
vormen de nieuwe kascommissie;
Een meerderheid van de vergadering heeft
ingestemd met de verhoging van de contributie;
De begroting is besproken; Tijdens de
bestuursverkiezing is aandacht geschonken aan
het afscheid van Adri Vermue als ex-voorzitter en
bestuurslid van A.V. de Wielingen; De voorzitter is
herkozen; De stand van zaken m.b.t. de
nieuwbouw van de kleed,- materiaal,- en
vergaderaccommodatie is besproken.

Nieuwbouw kleed,- materiaal, vergaderaccommodatie
Omdat de aangevraagde offertes van diverse
aannemers veel te hoog waren, hebben wij twee
aannemers uitgenodigd om wederom een offerte
uit te brengen. Het verschil met de vorige keer is,
is dat wij nu zelf het bedrag hebben genoemd wat
wij kunnen uitgeven. Met dat bedrag hebben zij
gekeken wat er mogelijk is. De offertes zijn
inmiddels binnen. De bouwcommissie zal zich
2014 - 2

binnenkort buigen over de nieuwe offertes. Ook is
er een gesprek gepland met de nieuwe wethouder
om een en ander te bespreken. Van de gemeente
Sluis hebben we in ieder geval de belofte, mits de
gemeenteraad hiermee instemt, dat zij garant wil
staan voor 50% voor de lening die wij moeten
afsluiten. Deze garantstelling is nodig om van de
Stichting Waarborgfonds Sport ook 50%
garantstelling te krijgen. Bovendien is de gemeente
Sluis akkoord met ons voorstel om het geld wat
gereserveerd is om de huidige berging op te
knappen, in te brengen voor de nieuwbouw.

Coopertesten 2014
De eerste coopertest is alweer achter de rug.
Dankzij S.V. Oostburg waren er maar liefst 110
deelnemers! Donderdag 9 oktober 2014 is de
volgende coopertest. Zet het in jullie agenda!

Gevraagd: lid jeugdcommissie
Na herhaaldelijke oproepen en persoonlijke
benadering van diverse ouders, is het ons helaas
nog steeds niet gelukt om nieuwe leden te werven
voor de jeugdcommissie. Best jammer. Het gevaar
bestaat nl. dat diverse activiteiten niet kunnen
doorgaan. Bijvoorbeeld zonder goede organisatie
en begeleiding, is het voor het bestaande team
van de jeugdcommissie bijna niet mogelijk om een
clubkamp te organiseren. Wat dus zou kunnen
betekenen dat de jeugd hiervan de dupe wordt.
De jeugdcommissie vergadert ongeveer 1x in het
kwartaal (4x per jaar!!) en vanuit die vergadering
worden er activiteiten gepland waarvoor uw inzet
gevraagd kan worden. De jeugdcommissie wordt
vanuit het bestuur van harte gesteund. Geef u op
bij één van de trainers!
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Trainers in opleiding
Onze trainers in opleiding voor BBAT 3 (Basis Baan
Atletiek Trainer) hebben hun portfolio ingeleverd en
hebben toestemming om hun praktijkexamen af te
leggen. Wanneer het clubblad uitkomt, hebben ze
hun examens met hopelijk goed gevolg behaald.

én .....Geslaagd: proficiat

houden)
- Contactpersoon i.v.m.
vragen/problemen/inlichtingen
Heeft u hiervoor interesse?
Geef het door aan het bestuur!

Running Starts Here
In maart jl. zijn Sjaak Luteijn en ondergetekende
begonnen met een beginnende loopgroep van 20
enthousiaste hardlopers. Nog een paar weken te
gaan en deze groep is in staat om 30 minuten lekker
te lopen. We zijn trots op hun! Goed gedaan!

Baanatletiek
Een aantal jeugdleden is heel erg goed bezig op de
baan. Goede prestaties worden geleverd maar
belangrijker: ze vinden het leuk om te doen!
Wel valt op dat er heel weinig atleten uit onze
vereniging deelnemen aan wedstrijden. Graag zou
het bestuur willen weten wat hiervoor de drempel is.
Misschien valt hier iets aan te doen.
Als
het clubblad uitkomt, is de Schoolatletiekdag
Voorzitter VZA (Vereniging Zeeland Atletiek)
De VZA is op zoek naar een voorzitter. De VZA heeft alweer achter de rug. We hopen dat dit een groot
succes wordt.
een coördinerende functie tussen alle Zeeuwse
Voor
zaterdag 28 juni a.s. roepen wij op alle atleten
atletiekverenigingen. De Zeeuwse
met licentie, om deel te nemen aan onze eigen
atletiekverenigingen vormen de leden van de VZA.
baanwedstrijd! Geef je zo spoedig mogelijk op!
Zij vergadert 4 à 5 keer per jaar aangevuld met de
Dit
jaar vinden er in Zeeland
voorjaar,- en najaarsvergaderingen met haar leden
kennismakingswedstrijden plaats m.b.t. de
en de accountmanager van de Atletiekunie.
pupillencompetitie nieuwe stijl: Athletics Champs.
Veel wordt per mail afgestemd. Heeft u hiervoor
Meer
spanning en plezier in teamverband.
interesse? Geef het door aan het bestuur!
De nieuwe opzet van deze pupillenwedstrijden gaat
uit van een hogere intensiteit in een veel korter
Coördinator crosscompetitie
tijdsbestek: veel meer atletiek in maximaal drie uur.
Ook is de VZA op zoek naar een coördinator
Daarbij worden nieuwe en uitdagende
crosscompetitie. Deze functie bestaat o.a. uit:
wedstrijdvormen geïntroduceerd en nieuwe
- Overleggen over data in samenwerking met
materialen gebruikt. Bovendien worden de
kalendervergadering VZA
wedstrijden in teamverband uitgevoerd en dat
- Overleg/bepalen inhoud crossen
verhoogt de spanning en het gezamenlijke plezier.
- Reglement aanpassen en rondsturen naar VZA en
Ouders die voorheen lange tijd langs de kant van de
verenigingen
baan stonden te wachten, krijgen een actieve rol in
- Overleggen met sponsor; over spandoeken,
de begeleiding en de jurering bij deze nieuwe
reclame uitingen, prijzen en uitreiken daarvan,
wedstrijdvorm.
reclame op startnummers, logo's voor
Athletics Champs is atletiek echt met het doel
site/uitnodigingen/startnummers
sneller, hoger en verder te gaan.
- startnummers bestellen, groepsindeling in overleg
met Sjaak Sink, eventuele kleuren in overleg met
Sjaak Sinke
- Vastleggen speaker Fred Rabout en tijdwaarneming
- Bestellen eindprijzen / herinneringen
wie reikt prijzen uit, zorgen dat prijzen aanwezig zijn
- Evalueren crosscompetitie (eventueel enquête
2014 - 2
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Andere essentiële aspecten van Athletics Champs:
·Kindgericht: het kind staat centraal bij Athletics Champs
·Laagdrempelig: ieder kind doet mee en blijft meedoen op de onderdelen
·Intensief: op alle onderdelen is het kind vaak aan de beurt
·Veelzijdig: Athletics Champs bevat veelzijdige onderdelen waarin lopen, springen en werpen aan bod komen
·Geen spelletjes: Athletics Champs is geen spelletje maar heeft wel een speels-prestatieve insteek.

Zomerlopen
Op 24 juni a.s. beginnen de Rabobank Zomerlopen weer!
De Boulevardloop in IJzendijke opent de reeks van zomerlopen!

&
Wees erbij!

Geniet
ervan
2014 - 2

Pagina 6

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

BBQ

30 jaar jong

Wat kost dat?

Wat eet
die man?

er was genoeg
voor iedereen

Het was lekker
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als de rook
om je bord
5
isPagina
verdwenen
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Verjaardagskalender

Juli

Therza Pladdet
Marco Scherbeijn
Evelien van Melle
Rieke Cornelis
Jules van Mulken
Arno van Damme
Kristel van de Vijver
Lyam Stoffels
Iyanla Dieleman
Jan Riemens
Frans Daalman
Marc van Vlierberghe
Naomi Alblas
Eric Blaakman
Ronald van de Veire
Martijn Rosendaal
Heleen de Bruijne
Marijn de Greef
Jutta Hoek
Arjen Luteijn
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Augustus

07
08
10
11
12
13
15
17
17
18
19
19
21
22
23
24
28
29
29
30

Jan de Jo
nge
Nicole W
esterwee
le
Jelle Dier
ikx
Marco Rie
me
Jimmy Bla ns
akman
Jaimy de
Bac
Romy Die k
leman
Bram de
Kraker
Jan Lucie
er
Guus Pica
vet
Emmy Qu
ataert

01
05
11
19
19
20
22
27
27
28
31

September
Jeffrey Bosselaar
Joaquim de Vilder
Anouk van Weijnsbergen
Patrick van Queckelberghe
Bram Salome
Joeri van der Hooft
Steven van de Veire
Sonja Huigh
Tonny van Mulken
Froukje de Vries
Corrie de Jonge
Evelyn Ritico
Christianne Vermorken
Paul Hermans
David Hofland
Jan de Koeijer
Gerard Ultee
Stephanie Jansen
Suzan Hoek
Jan Piet Flikweert
Puck van Dierendonck
Max Valk

03
05
05
06
07
08
10
14
14
15
16
16
17
18
19
23
24
24
25
29
29
30

ALLE JARIGEN
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 !

Trainen in den vreemde
en toch vertrouwd
Ik woon nu al vijf jaar in Groede maar werk
meestal wat verder van huis, de laatste jaren in
Utrecht, de stad waar ik geboren en opgegroeid
ben. Onlangs werd ik uitgenodigd door een collega
om mee te trainen met haar loopgroep op
dinsdagavond. Dat is natuurlijk erg welkom, want
samen trainen is veel leuker.
Toeval bestaat niet denk je dan. Ik kwam terecht bij
trainster Saskia Fonteijne, geboren en getogen in
Oostburg maar al heel lang werkzaam en
woonachtig in het Utrechtse. De trainingen vinden
plaats op het landgoed Beerschoten vlakbij
Utrecht. In dit bos heb ik jarenlang getraind toen ik
zelf nog in Utrecht woonde. Loopschool Saskia
geeft in de driehoek De Bilt - Bilthoven - Zeist
trainingen en begeleiding bij alles op het gebied
van hardlopen. Saskia traint wekelijks de marathon
groep (waar ik ook in meetrain) en op zaterdag
twee groepen met volwassenen.
Op maandagmiddag de kinderen (vanaf 6 jaar) en
ook de middelbare scholieren in de zogenoemde
KOPgroep.
Het is echt een hartstikke leuke training.
Saskia is kundig
(fysiotherapeute, KNAU
licentie) enorm gemotiveerd
en zij biedt een grote variatie
aan trainingen. Deze aanpak,
gecombineerd met de
prachtige entourage van het
landgoed Beerschoten en
daarnaast de vriendelijke
hardloopcollega's, maakt de
dinsdagtraining iedere week
tot een erg fijne avond.
Dus ben je verdwaald in
Utrecht, aarzel dan niet en
kom trainen!
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Inmiddels organiseert Saskia ook een succesvol
loopevenement op de laatste zondag in november.
De chocolademelkloop vindt dit jaar alweer voor
de 11e keer plaats op landgoed Beerschoten en in
samenwerking met het Utrechts Landschap. Het
inschrijfgeld dat bewust laag wordt gehouden, is
deels bestemd voor het Utrechts Landschap.
Voor wie het wil meemaken, wel bijtijds inschrijven
want bij 1000 deelnemers is de loop vol. Misschien
moeten we een keer een uitwisseling doen? De
halve bij ons in februari en een opwarmertje in
november in het Utrechtse, met chocolademelk.
Voor meer informatie:
www.loopschoolsaskia.nl
www.chocolademelkloop.nl
Met vriendelijke groeten,
Namens de redactie, Jan Ducaat
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andere

“Na 20 jaar hebben Poldine en Tony op 22mei
elkaar het ja-woord gegeven"

Nieuwe leden

+1

Opgezegd:

Jeffrey Bosselaar
Myrthe Faro
Luna Gernaert
Dennis Ide
Stephanie Jansen

2013 - 24
2014

Baily Korfker
Terese van Lare
Lucas de Meijer
Juliette de Meijer
Evelien van Melle

Mercedes Brugman
Shannon Declerck
Chelsey van Dierendonck
Patrick de Greve
Ruth van Holland
Milco van der Hooft
Jamie Nieskens
Loes van Schuur
Bo Temmerman
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www.sportievo.nl

Variatie

Hardlopen is best een leuke bezigheid.
Voor mij tenminste,
maar toch is er nog meer…

Omdat ik tot een jaar of 10
geleden vaak deelnam aan kwart
triatlons heb ik me na onze
verhuizing naar Oostburg ook
aangesloten bij het Triathlon
clubje “S.V. De Zwinstreek”.
Een buitengewoon leuk groepje
mensen onder bezielende
leiding Van Bram van Lare.
Zaterdag 12 april stond het
jaarlijkse clubkampioenschap
van dit groepje op de agenda,
een uitdaging om niet te missen.
Dus om 11.00 uur naar het
zwembad om in Startgroep 2 mijn 700 meter crawl
af te leggen. Dat ging alvast goed, 14 min. 22.
Daarna snel aankleden en gezamenlijk naar de
Dierkensteenweg voor fietsen en hardlopen. Met
inachtname van ieders zwemtijd (de snelste
zwemmer eerst, dan even daarna nr. 2, 3, etc...),
vertrokken we ieder voor 3 ronden van 8.2 km rond
het natuurgebied aldaar. Fietsen mocht ik afwerken
op onze tandem met daarbij Neeltje als stuurvrouw.
Dat viel alles mee. Met een gemiddelde boven de 30
km/h kwamen we binnen in de wisselzone na zo'n
50 minuten. Zeker voor ons op de tandem met nogal
wat haakse bochten, een flink windje en nog niet
zoveel bravoure.
Vervolgens van de fiets afspringen en met stramme
benen beginnen aan 2 rondjes hardlopen van 3,3
km. Dat zou een makkie moeten zijn en dat was het
dus niet. We hadden dit jaar nog maar 2 keer op de
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fiets gezeten en onze eigenlijk verrassend goede
fietsprestatie had blijkbaar zijn (mijn) tol geëist.
Maar daarom niet getreurd, na ruim 36 min
hardlopen kwam ik over de finish. De totale tijd: 1
uur, 41 min. Weer eens lekker gevarieerd gesport
met per onderdeel een gemiddelde snelheid van
2.8, 30 en 11 km per uur.
Onze eindtijd lag uiteraard een flink stuk boven de
clubkanjers Therese en Marco, maar ieders prestatie
kreeg hier even veel aandacht en dat is niet overal
zo.
Na afloop met z'n allen naar de voetbalkantine voor
vaste en vloeibare aanvulling van de geslonken
reserves. Het weekend kon niet meer kapot.

Bram de Kraker
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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

Nummer 1 Bulletin A.V. “de Wielingen”
oftewel Wielinger nostalgie
Precies zoals hierboven weergegeven in de titel
heette 30 jaar geleden het allereerste clubblad.
Marc had nog een doos op zolder staan met daarin
keurig geordend alle clubbladen tot het jaar 2000.
Het eerste nummer trok direct mijn aandacht: een
geniet exemplaar, groene letters, 12 pagina's
inclusief voor- en achterblad.
Waarover werd destijds geschreven? Op de eerste
pagina worden de bestuursleden genoemd
(voorzitter J.A. van Peperstraten), de trainingstijden
en locaties (Koningin Wilhelmina Lyceum en
sportpark Oostburg aan de Baljuwveltersweg) en
niet onbelangrijk de contributie!
Toevallig viel deze week de factuur voor de
halfjaarlijkse contributie in de bus: 45 euro. Wat
waren toen de prijzen? Een senior zonder licentie
betaalde 40 gulden per halfjaar. Laten we daar 'ns
de omrekening en de inflatie op los laten. 40 gulden
is omgerekend 18,15 euro. Vraag die overblijft is
hoeveel 18,15 euro uit 1984 nu is gecorrigeerd voor
inflatie.

Wat een geluk dat de consumentenprijsindex (CPI)
zo ongeveer rond 1984 begon, het jaar van de
oprichting van de Wielingen. Ze moeten het
geweten hebben die economen, een gebeurtenis
van wereldbelang: onze oprichting! 1984 staat de
CPI ongeveer op 100 (=index) en begin 2014 staat
deze CPI op 233. Conclusie: met 100
“denkbeeldige” euro's uit 1984 kun je evenveel
doen als met 233 euro in 2014. De contributie van
1984 omgerekend naar vandaag zou dan afgerond
42,30 euro bedragen. Dat is toch niet slecht; de
contributie is bijna gelijk gebleven terwijl we in

2014 - 2

1984 nog niet eens over een baan beschikten!
Dan het openingswoord van de voorzitter waarin hij
melding doet van de gesprekken op het
gemeentehuis: “…. na ons laatste onderhoud van
enkele weken terug zijn we met de belofte van
Wethouder Vergouwe, dat hij zijn uiterste best zou
doen en overtuigd was dat we geen atletiek konden
bedrijven zonder accommodatie, naar huis gegaan
met goede hoop op een gunstig besluit van de
Oostburgse raad.”
Opnieuw zijn we anno 2014 in gesprek met de
gemeente, maar dan nu voor onze eigen
accommodatie. Andere tijden en toch ook weer
niet.
De bijdrage van Marco Scherbeijn als jeugdlid is
prachtig: “…maar crossen doe ik het liefst, hoe
meer blubber er is, hoe leuker ik het vind, maar
mijn moeder is er niet zo blij mee, …. IK HOU VAN
ATLETIEK.” Marco werd vanaf dat moment ook de
vaste illustrator.
Naast de advertenties tot slot nog een oproep die
zo in het clubblad van vandaag opgenomen zou
kunnen worden. De titel luidt: WIE WIL A.V. DE
WIELINGEN HELPEN? Daarna volgt een opsomming
wat je allemaal kunt doen: helpen in de redactie,
activiteiten organiseren om de clubkas te spekken,
helpen bij recreatielopen, begeleiden van de jeugd,
coördineren van vervoer. Een strookje om in te
vullen en uit te knippen en in te leveren.
Alles verandert en uiteindelijk gaat het om dezelfde
dingen. Een geruststellende gedachte.

Namens de redactie, Jan Ducaat
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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

In de gaten gelopen.11
Verhaaltje met de W's.
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Ontspannen op
ie ben ik?

Mijn naam is Annemarie Wouterse en ik woon in
IJzendijke. Hier ben ik ook opgegroeid. In 1997 ben ik
getrouwd met Kees en sinds 1998 wonen we weer in
IJzendijke.

W

at doe ik?Ik werk bij de gemeente Sluis op
de afdeling Publiekszaken, cluster
vergunningen, waar ik senior adviseur
vergunningen en coördinator van het cluster
Vergunningen ben. Een drukke en veelzijdige baan.
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aarom de beginnersgroep? Via Els hoorde
ik dat er een beginnersgroep “Start to Run”
zou starten onder leiding van Sjaak. Ik had
nooit gedacht dat hardlopen iets voor mij zou zijn,
maar iedere week weer een stukje opbouwen gaf mij
een geweldige voldoening. Bijna drie jaar later zijn we
nog met veel plezier bezig. We
hebben een hechte groep en
iedereen respecteert elkaar.
Wachten op iemand is geen
probleem, zodat iedereen zich
op z'n gemak voelt. Ik probeer
twee keer per de week te lopen
en probeer zo mijn conditie op
peil te houden.
De strandtrainingen in de
zomermaanden vind ik erg leuk.

W

aar geniet ik van?

Ik geniet ervan om in de tuin bezig te zijn. Verder ga ik
graag op vakantie. We gaan regelmatig naar een Grieks
eiland en genieten er van de rust, de zon en de mooie
wandelingen door de prachtige natuur. In de winter
skiën we graag.

W

ie volgt? Ik geef de pen door aan

Justa van Hermon.
Naast Els is Justa mijn
wekelijkse loopmaatje.

Next
Pagina 13

Zuidzandsestraat 19
4501 AL Oostburg
Tel. (0117) 452081

Markt 18
4501 CK OOSTBURG

tel: 0117 - 452514
Hoezo??? Warming-up???
Met een CV-installatie geleverd,
geïnstalleerd & onderhouden
door Schippers & Nauta,
bent U steeds op
de juiste temperatuur........

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

DEN HOLLANDER
advocaten

MR. H.M. DEN HOLLANDER

sinds 1921 installateurs van

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

Postbus 30
4500 AA Oostburg
Mr. P.C. Hennequinstraat 18
4501 AT Oostburg
Telefoon : (0117) 45 28 78
Telefax : (0117) 45 37 23
E-mail : advoholl@zeelandnet.nl

Een vaste advocaat,
dat beslist beter.

Estafetteloop Zeeuws-Vlaamse Marathon
Strijd tussen dames en herenteam van de Wielingen :
’t was leutig é,
Fred, Tonnie, Jules en Niek!
4.5 minuut is echt niet zo veel..
Volgend jaar revanche?
Jullie uitdagers: (vlnr)
Jacqueline, Patricia, Hannah en Annemieke

Wadde, 4½ minuut....?
Goh... das vee
2014 - 2
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Trainingsgroep Hannah
Twee jaar geleden vroeg Jan van de Linde
aan mij of ik geen interesse had om de
dinsdaggroep over te nemen van Edwin.
Ik ben een paar keer wezen kijken en was
erg enthousiast. De groep bestaat
momenteel uit 12 leuke, lieve en
bijzondere kinderen die allemaal met
plezier naar de training komen.
Ze hebben gezamenlijk het doel om een
gezondere en actievere leefstijl te krijgen
en dit doen ze goed. Zo hebben Anne,
Soraya en Kristel vorig jaar meegedaan
met de boulevardloop in IJzendijke.
Afgelopen februari hebben 7 kinderen
meegedaan met de 1 km van Cadzand
die iedereen heeft uitgelopen, zonder te
Hoeveel keer hebben we deze 'selfie' opnieuw gemaakt??
wandelen. Op dit moment zijn we bezig
Joyce en Anne: 'Je mag alleen die foto met ons haar los!’
met de conditie weer op te bouwen voor
de boulevardloop in IJzendijke. Daarnaast
is het leeftijdsverschil in de groep best
groot, (9 tot 16 jaar) maar dit is voor niemand een probleem in de groep en het is echt superleuk om te zien
hoe iedereen met elkaar omgaat! Mijn groep heb ik dit jaar opgegeven voor de aanmoedigingsprijs, omdat ik
vind dat zij heel erg hun best doen, veel plezier hebben met elkaar en nooit echt met tegenzin naar de
training komen. Dus Anne, Soraya, Joyce, Kaylee, Kristel, Iyanla, Yoeri, Naomi, Joel, Demi, Jori en Rick goed
gedaan!!!

Bewegen is voor iedereen belangrijk, maar
zeker voor patiënten met overgewicht.
Als hun lichamelijke conditie beter is, zijn
ze beter gewapend tegen de gevolgen van
bijvoorbeeld suikerziekte.
Het Obesitas Beweegprogramma is een
lifestyle programma voor jongeren met
overgewicht. Zij zijn gebaat bij het ontwikkelen
van een gezonde, actieve leefstijl.
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Trainingsgroep Hannah

Wij trainen op de dinsdagavond van kwart voor zeven tot half acht, het
is altijd heel leuk en gezellig!
We beginnen altijd met 1 of 2 rondjes inlopen, daarna doen we altijd
oefeningen.
En dan is het altijd verschillend wat we doen: hoogspringen,
verspringen, kogelstoten, speerwerpen enz...
En op het einde doen we meestal een spel!
Iedereen is er altijd het maakt niet uit wat voor weer het is of het nu
regent, onweert of dat de zon schijnt!
Naast het atletieken doen we ook wel eens een activiteit, de laatste
activiteit was schaatsen in Knokke en het was superleuk!

Groetjes Iyanla
Het is heel leuk op de atletiek je doet er spelletjes met rennen en
tikkertje doen we ook vaak en nog meer leuke dingen! De kinderen zijn
er ook leuk en gezellig. In ieder geval hebben we ook elk jaar met de
atletiek sinterklaas of kerst. Dan houden we meestal een soort
speurtocht.
Ik zelf vind de atletiek heel leuk!

Groetjes Demi!
2014 - 2
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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

Fieret

Maarten

Hoe heet je? Maarten Fieret
Hoe oud ben je? 16 jaar
Wat is je oorspronkelijke woonplaats? Zuidzande
Heb je broers of zussen? Ja, ik heb 4 zussen.
Waar werk je? Bij Bakkerij Leurgans in Cadzand.
Wat voor opleiding doe je?
Ik zit op het moment in havo 4 van het Zwincollege.
Wat betekent sport voor jou?
Sport is heel erg belangrijk voor mij, ik ben ongeveer 7 uur per
week bezig met sport.
Ik vind het erg belangrijk om een goede conditie te hebben,
mijn motto is dan ook wel “een gezonde geest in een gezond
lichaam”
Ook vind ik de sociale kant van sport belangrijk, zo is het
bijvoorbeeld erg gezellig met de atletiek en heb ik daar ook veel
mensen leren kennen.
Hoe ben je in aanraking gekomen met sport?
Toen ik 4 jaar was begon mijn vader als trainer van de mini-c
pupillen en mijn 2 oudste zussen trainden toen al mee dus ik
wou heel erg graag ook meetrainen, maar ik was nog te jong.
Na lang wachten werd ik eindelijk 6 jaar en mocht ik meedoen
met de trainingen en dat doe ik nog steeds graag tot op de dag
van vandaag.
Welke sport(en) deed je vroeger of doe je nog steeds?
Ik heb eigenlijk alleen maar atletiek gedaan. Wel heb ik nog
eens een voetbaltraining geprobeerd, maar dat bleek toch niks
voor mij te zijn.
Wat vind je zo leuk aan atletiek?
Vooral het samenzijn tijdens de trainingen van Miranda, die zijn
altijd heel erg gezellig.
Verder vind ik het heel erg leuk dat atletiek een brede sport is
met veel verschillende onderdelen.
Ook motiveert het me elke keer opnieuw om mijn persoonlijke
records te verhogen en zo steeds beter te worden in de atletiek.
Waarom ben je trainer geworden?
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Ik ben toen ik 12 jaar - na 6 jaar - gestopt met de atletiek maar
omdat mijn vader nog steeds trainer was bleef ik nog steeds
verbonden met de vereniging. Zo nam ik bijvoorbeeld soms
trainingen van hem over als hij zelf niet kon, dit deed ik met veel
plezier! Toen mijn vader op 15 april 2013 overleed wist ik
eigenlijk al meteen dat ik het trainerschap van hem wou
overnemen en verder samen met Wendy wilde trainen, en zo
werd ik weer verbonden met de vereniging en besloot ik gelijk
maar dat ik met de groep van Miranda wilde meetrainen.
Wat zijn je ervaringen als trainer?(vind je het leuk om te doen)
Mijn ervaring als trainer is dat ik het harstikke leuk vind om
training te geven aan de mini-c pupillen.
Ze leren me onbewust toch elke training iets bij en het is een
harstikke gezellige groep.
Naast het feit dat mijn groep harstikke gezellig is, heb ik een
geweldige medetrainster die mij, doordat ze de bbat3 cursus
volgt, ook nog heel veel leert op het vlak van training geven.
Zo heb ik al heel veel geleerd van haar, niet alleen maar dingen
die ik alleen maar binnen de vereniging kan gebruiken maar ook
buiten de vereniging, bijvoorbeeld op school.
Wat is je doel als trainer?
Mijn atleten elke
week een leuke
en gezellige
training bezorgen
waar ze
tegelijkertijd ook
veel
basistechnieken
leren voor de
hogere groepen.

: Maarten Fieret

door

Pagina 17

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

Indoor GENT
Ollanders in België

Zaterdag 22 maart bezochten 4 pupillen en
D-junioren een wedstrijd in de Topsporthal in Gent.
Liam, Romy, Louise en Iza waren om 10:30 in de
ochtend vertrokken bij de sporthal in Oostburg om
een klein uurtje later aan te komen bij de
genoemde Topsporthal.
Nu was ik daar zelf al vele malen geweest, dus
mocht ik niet alleen de weg wijzen, maar wist ik ook
op welk moment ik de gezichten van de kinderen in
de gaten moest houden. Dat is het moment waarop
je boven aan de trappen komt en je de bocht om
moet om echt in de hal te komen. Dan zie je (voor
het eerst) de baan: 200 meter in de kleuren
lichtblauw, grijs en donkerblauw met rondom zo'n
3000 stoeltjes in vrolijk geel en blauw. In het
midden een hoogspringmat, een mat voor polsstok,
de horden stonden op de baan voor de 60 meter,
een verspringbak en een kogelstootring.
Ik had op de trap even een kleine voorsprong
genomen (en dat op mijn leeftijd) om me om te
kunnen draaien op het juiste moment. En ja hoor:
het WAUW-moment was weer geweldig. De een is
even stil, de ander roept: “Ze hebben hier zelfs een
V.I.P.-tribune”.
Nadat we snel een goed plekje op de tribune
hadden gezocht, met goed zicht op de finish, was
het tijd voor Wendy en Daisy om de begeleiding op
zich te nemen en het inlopen te begeleiden. Inlopen
onder de tribune, waar een mooie inloopbaan ligt.
En daarna met de strengere Belgische jury aan de
slag op de baan. Dank je wel Wendy en Daisy voor
de begeleiding.
Het was een feestje op de baan.
De groepen waren erg groot, waardoor het
programma wel wat uitliep, maar dat mocht de pret
niet drukken. De kinderen hebben genoten van de
75 jongens D (miniemen), de 73 meisjes D en de
honderden pupillen. Het publiek ook. We waren
niet de enige “Ollanders” hoor. Van heinde en verre
waren ze gekomen. Zo was er één uit Brabant; 9 jaar
oud en hij sprong 1.55 meter hoog. Juist dan is
indoor zo leuk: want iedereen had het in de gaten
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Jeugd actief
door: Marc van Vlierberghe
en leefde mee. Alle kinderen en begeleiders hadden
bij zijn sprong over die hoogte een applaus over
voor hem. En dan hebben we het toch al gauw over
1000 mensen.
Maar ook voor onze eigen atleten was er veel
aandacht.
Er werden ook mooie prestaties neergezet, zelfs een
paar persoonlijke records.
Zo liepen de dames voor het eerst 60 meter
Horden. Heel dapper, want zoveel hebben we daar
nog niet op getraind. Maar Louise kwam tot 12.16
seconden en werd 3e in haar serie.
Iza kwam tot 13.35 seconden terwijl Louise tot
13.37 seconden kwam. Zij werden daarmee 2e en
4e in de serie waarin ze allebei mochten starten. De
elektronische tijdwaarneming stond gelukkig
paraat, want dat verschil is bijna niet te meten. Hoe
leuk is het om je resultaat gelijk op het grote
scorebord te zien staan in knalrode letters, voor
iedereen goed zichtbaar?? Heel leuk.
Het werd nog leuker toen Liam zijn serie 60 meter
zonder horden won. Dan sta je achter een grote “1”.
Zijn tijd: 9.61 sec. En dat zonder spikes!
Het slaapfeestje van de nacht ervoor (en het
superlange wachten bij hoogspringen) waren in één
klap vergeten en vervangen door wat ze in Amerika
een “big smile” noemen. Die paste bijna niet op zijn
gezicht!
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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.

Op dezelfde afstand haalde Louise een tijd van 9.28
sec. Iza haalde een tijd van 9.94 sec en Romy kwam
tot 9.66 sec.
Tegen de avond werd de lucht van hotdogs en
andere broodjes wel erg verleidelijk. De magen
begonnen wat te knorren. Maar er waren nog meer
onderdelen.Even een opsomming:
Kogelstoten: Iza kwam tot 5.02 meter en Romy tot
5.58 m. Louise tot 6.56 m. Liam en Romy kwamen
tot 1.00 m. bij het hoogspringen. Daar gingen ze,
omwille van de tijd, met 10 cm omhoog en dat was
wat te veel van het goede.
We hebben verder nog mooie loopnummers
bekeken (150 m en 1000 m) en ons verbaasd over
sommige snelle tijden, om daarna terug te rijden
naar Oostburg. Volgend jaar gaan we dit zeker vaker

organiseren, dat staat vast. Er waren zelfs ouders
die vroegen of we niet in clubverband naar de
jaarlijkse internationale wedstrijd in deze hal
konden gaan. Voor de kinderen zou dat een superervaring zijn. Nou, dat wil ik wel organiseren, maar
weet wel: het is niet alleen voor kinderen een
ervaring als je mensen over 6.58,0 meter ziet
“vliegen” tijdens het polsstok hoogspringen…..
Er is een gevaar op verslaving. Dus u bent
gewaarschuwd.
Zo sloten we het winterseizoen af en kunnen we
beginnen aan het zomerseizoen met volop
baanwedstrijden in Zeeland en wie weet rijden we
nog wel eens naar België, het is maar een stukje….
Als ik naar de kinderen keek, dan hebben ze
genoten en daar doen we het toch voor??

Jeugd actief

Testwedstrijd Terneuzen

Zaterdag 5 april ging ik naar Terneuzen voor een wedstrijd.
Ik ging samen met Lars naar de testwedstrijd op de atletiekbaan
van Scheldesport. De zon scheen en we hadden er veel zin in.
Juf Wendy kwam wat later omdat ze eerst moest werken, maar ik
vond het erg leuk. We begonnen met de sprint. Ik ging super snel
en Lars ook.Ik vond het leuk. Daarna hoogspringen, ik sprong
1.05.Lars sprong 0.95. Voor ons allebei een Persoonlijk Record.

Toen gingen we balwerpen, Lars gooide zo ver dat hij tegen de
voeten van een helper gooide. Het gooien ging ook bij mij goed.
Mijn opa's en oma's kwamen kijken en dat was ook heel leuk.
Daarna was het tijd om de 600 meter te lopen. Dat vind ik altijd
heel leuk maar nu ging het slecht omdat ik een zere enkel had.
Dan was het wachten op de prijsuitreiking.
Joepie, ik had de 1e prijs !
Lars was jammer genoeg niet bij de 1e 3 maar hij was wel blij
voor mij. Dat vond ik leuk.
Met mijn medaille gingen we naar huis.
Ik hoop dat er de volgende keer meer kinderen meegaan naar
een wedstrijd want dat is supergezellig.

Niels

Niels van der Lijke
2014 - 2
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Oostburg

hoogspringen. Ik ben iets langzamer gestart maar heb
er in de laatste halve ronde toch nog een paar voorbij
kunnen steken en was dan wel blij met mijn 5e
plaats.
Maar dan nu het minst leuke van de wedstrijd, het
wachten op de prijsuitreiking. En ja hoor een half uur
werd een uur totdat ze na 2 uur het in orde hadden.
Het was spannend er waren nog 3 plaatsen over en
mijn naam was nog niet genoemd. Zou het dan toch
gelukt zijn…….? Jaaaahhh! De eerste plaats was voor
mij!
O ja, dit was ik nog bijna vergeten, dank je wel
juffrouw Davina voor de goede uitleg die dag!

Groetjes van Lars de Kok en tot de volgende
wedstrijd.

Lars

Graag wil ik jullie iets vertellen over de
pupillenwedstrijd in Hulst. Op zaterdagmorgen 12
april moesten we eerst juffrouw Davina ophalen,
want zij ging mij helpen met de verschillende
wedstrijdonderdelen. Omdat Niels zijn voet was
dubbelgeklapt kon hij niet meedoen en had ik
juffrouw Davina voor mij alleen om alles uit te
leggen.
Aangekomen in Hulst heb ik eerst mijn nummer
opgehaald en toen kon de wedstrijd beginnen. Als
eerste hadden we de 40 meter sprint. Samen met
juffrouw Davina heb ik de startblokken ingesteld en
dan wachten tot de man met het startpistool zei: “op
uw plaatsen, klaar, start!”. Het lopen ging wel goed, ik
dacht de 2e tijd.
Daarna gingen we balwerpen, je mag 1 keer ingooien
en dan 3 keer voor de wedstrijd. De verste worp telt.
We moesten allemaal in een rij staan en dan wachten
tot het je beurt was. O ja, daar ging er iets niet goed.
Ik hoorde ineens mijn naam, de man van de jury
dacht nu moet ik wat verder achteruit die jongen
gooit iets verder. Te laat: ik had de bal al gegooid pats
boem de bal op zijn achterhoofd! Gelukkig zijn het
geen zware ballen dus alles liep goed af.
Nu het hoogspringen. Dit ging niet helemaal goed.
Gelukkig zagen juffrouw Davina en papa het ook. Die
man had ons eerst netjes links of rechts gezet en liet
ons dan door elkaar hoogspringen (verschillende
leeftijden). En zo maakte die meneer een paar fouten
en moest ik een aantal hoogtes 2 keer doen terwijl ze
goed waren. Opeens loopt er een mevrouw rond die
mijn naam roept en vraagt of ik de 600 meter ook
nog wil lopen. Of ik die ook nog wil lopen….. Ja
natuurlijk, daarom ben ik toch hier? Eigenlijk was ik
bij het hoogspringen nog als enigste over van mijn
groep en stond de rest al te wachten voor de 600m.
Toen het net niet lukte om over 1 meter te springen
zijn we dan toch maar begonnen aan de 600m.
Mijn benen waren nog een beetje moe van het

Atletiekwedstrijd
Hulst

Jeugd actief

3 mei was er een baanwedstrijd in Vlissingen waar we met een paar atleten van de
Wielingen aan meededen. Ik zelf deed mee aan de 60m, verspringen en aan de 100
m. Het ging goed. Ik heb een pr gelopen op de 1000m en verspringen en sprinten
ging ook wel. Het nadeel voor mij is wel dat bij de junioren de onderdelen nu apart
zijn (dus dat je moet kiezen), terwijl we bij de meerkamp alle onderdelen hadden.
Maar het blijft natuurlijk een leuke sportieve dag.
Groeten, Louise
2014 - 2
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Mijn
Op een doodgewone donderdagmiddag werd ik
gebeld door een medewerkster van de Stelle
(verzorgingshuis) of ik de mini Roparun kende?
De Roparun kende ik wel. Een loopevenement in
estafettevorm van Parijs naar Rotterdam (579 km).
Dus dit zou dan een miniversie zijn…. En inderdaad
60 km door West Zeeuws-Vlaanderen te beginnen
bij Oostburg, dan naar Aardenburg, vervolgens
Sluis, Zuidzande, Groede, Breskens, IJzendijke en
terug naar Oostburg. Dit voor de jeugd tussen 10
tot 16 jaar en nog belangrijker: voor het goede doel
(palliatieve afdeling van de Stelle). Op 23 april zou
dit gaan gebeuren, of ik met een groepje kinderen
(3) en nog wat volwassenen (3) mee wilde rennen.
Nou vooruit dan maar.
Op de dag zelf stond er een mooi zonnetje aan de
hemel. Dit zou de pret niet drukken. De start was
om 11.30 uur op de atletiekbaan. Wij mochten als
eerste groep vertrekken in het shirt van de
Warmande. Daarna om de 5 minuten een andere
ploeg. 25 in het totaal. De bedoeling van ons team
was dat we om de beurt 1 km zouden rennen. De
anderen zaten in de volgauto en twee op de fiets
vergezelden de loper.
Zo gingen we dus eerst naar Aardenburg. Op de
markt aldaar kregen we een lekkere verfrissing.
Dan op naar Sluis. Daar werden we opgewacht bij
Het Hart van Sluis. Verder door de mooie polders
via Zuidzande naar Groede. Op de markt daar
konden we onze dorst lessen. Onze ploeg, vooral
de kinderen, werden steeds enthousiaster. De helft
van de afstand zat erop en het liep op rolletjes. Nu
nog even naar Bresjes voor een lekker stukje fruit
bij J.B. op het Spuiplein om vervolgens via het
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Molenwater
IJzendijke te
bereiken. Het
liep ook toen
nog als een trein. Chapeau voor de kids. Bij het
Mauritshof was de laatste verzorgingspost om
vervolgens weer richting Oostburg te lopen. Bij het
tankstation van Aers werden we opgewacht.
We waren te vroeg dus moesten we nog op een
paar andere ploegen wachten voordat we konden
finishen op de atletiekbaan van de Wielingen.
Druppelsgewijs kwamen daarna de andere ploegen
één voor één binnen. Op de baan was het een
drukte van belang. Vele ouders en supporters
stonden te wachten om ons te verwelkomen.
Na een meer dan geslaagde dag gingen we moe
maar voldaan huiswaarts.
De totale opbrengst voor het goede doel Euro was
5.500,00. Met dank aan alle sponsoren,
vrijwilligers, verkeersleiders, fietsers, volgauto's en
vooral de kinderen! En wie weet misschien tot
volgend jaar?

Mia van de Veire
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