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De Winter-Wielingen-Express on tour !
Nu het weer omslaat van (soms) subtropisch naar herfstachtige sferen, is het 
weer de hoogste tijd om een plaatsje in de agenda voor de winterse activiteiten te 
reserveren !  
De Winter-Wielingen-Express gaat immers weer on tour.

 

De Midwinter Halve Marathon heeft na 5 jaren afscheid 
moeten nemen van DPO als hoofdsponsor. Voor beide 
partijen met weemoed, want (sorry, nog even) terugkij-
kend hebben we hier een heel aangename en betrouw-
bare partner aan gehad. Mede door hen is de groei 
verwezenlijkt kunnen worden naar een evenement van 
meer dan 1000 deelnemers. Echter nu vooruitkijkend 
verwachten we dat we met Mammoet een passende 
opvolger hebben gevonden. Gelijke filosofie over sport, 
sponseren en sportsponseren dus dat moet goed 
komen. Mammoet (ruig, robuust en krachtig) is volgens 
ons voor minimaal 5 jaar de perfect match en loper 
annex Mammoet-branch manager Marlon Roels laten 
we daar graag over vertellen.
Niets minder voorspelbaar dan het weer. Ook voor de 
komende winter lopen de voorspellingen weer sterk uit-
een. Tijdens deze winterperiode biedt AV de Wielingen 
echter weer de nodige houvast voor de sportievelingen. 
Met opnieuw een reeks aan lopen op de kalender met 
uitdagende parkoersen,  hoofdzakelijk langs onze kust-
lijn, blijkt opnieuw dat AV de Wielingen een actieve en 
enthousiaste club is, was en blijft. Wees welkom!
Veel leesplezier en wellicht tot aan of langs de start-
streep van één of meerdere evenementen. 
Met sportieve groet

Theo Rabout
Voorzitter Spoc AV de Wielingen

NB: En op zoek naar een goed of dienst….denk dan 
zeker ook eens aan onze veelal trouwe sponsoren!

In deze uitgave van het winterprogramma kijken we 
daar weer met veel plezier naar uit. Want vooruitkij-
ken is leuk en moet. Echter soms moeten we ook wel 
eens terugkijken en daar wil ik toch even mee 
beginnen.
Jarenlang konden we als Spoc (sponsorcommissie) 
immers terugvallen op Ronald van de Veire (Tekst10) 
die met grote toewijding en zeer minutieus de samen-
stelling van onder meer de winter- en zomer
programma’s voor zijn rekening heeft genomen. 
Een enorme klus op basis van een enorme brok 
vrijwilligheid waarbij ook een beroep werd gedaan 
op een enorme hoeveelheid flexibiliteit. Want ook de 
Spoc bestaat uit vrijwilligers, die met volledige inzet 
hun beste beentje voorzetten. Maar er zijn er een 
paar die een eigen interpretatie van deadlines heb-
ben…. (handje ook in eigen boezem!)

Desalniettemin wil ik namens de Spoc dan ook op 
deze plaats Ronald van harte danken voor zijn tome-
loze inzet waardoor wij als Spoc met gepaste trots 
steeds weer een programmaboekje konden presen-
teren met nuttige info en leuke interviews. En dat ook 
nog eens afgewisseld met professioneel weergegeven 
en in het oog springende advertenties. 
RONALD (Tekst 10) 10 DUIZEND MAAL DANK!!

Met een ongewijzigde formule (never change a…) 
kijken wij echter in deze uitgave vooruit naar ons 
immer overvolle aanbod van activiteiten. Voor, tijdens 
of na de pepernoten, oliebollen of vuurpijlen ….de 
Winter-Wielingen-Express dendert voort. De symbo-
liserende caravan kunt u immers weer vinden aan de 
start/finish lijnen van de VAC Enginering natuurlopen, 
Elderschanscross (onderdeel De Zeeuwse Verzekerin-
gen Crosscup), de ‘Jules’ en natuurlijk ook tijdens onze 
hoogmis (Mammoet Midwinter Halve Marathon).

In dit programma vindt u alle praktische informatie te-
rug van onze evenementen. Daarnaast komen onder 
andere de hoofsponsoren aan het woord. 
Vincent Calon (VAC Engineering) is voor 3e jaar hoofd-
sponsor en verteld over zijn belevenissen. Jacky van 
Cuijck over het organiseren van die VAC Engineering 
Natuurlopen en Piet Westerweele heeft zijn rijmende 
pen weer ter hand genomen om te verhalen over ‘zijn’ 
Elderschanscross.
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info@zeeuwseevenementen.nl • T 06-23732494 • Boulevard de Wielingen 80 • 4506 JL Cadzand

Samen intens anders 

                    Zeeuws-Vlaanderen 

                  beleven!
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De VAC engineering Natuurlopen
Er is mij gevraagd om als hoofdsponsor van 
de VAC engineering Natuurlopen een stukje 
te schrijven. Nu is deze vraag altijd heel snel 
gesteld, maar het daadwerkelijk op papier 
krijgen van een zinnig stukje vergt helaas 
wat meer tijd. Gelukkig heb ik dan een fijne 
collega die me als actief lid van AV de Wielin-
gen telkens helpt herinneren dat ik nog een 
stukje moet aanleveren, zodat het winter-
boekje eindelijk gedrukt kan worden. Maar 
als druk ondernemer en tevens co-ouder, 
die daarnaast ook nog jeugdtrainer en actief 
voetballer (of wat er nog op lijkt) van de VV 
IJzendijke is, hol je qua tijd eigenlijk al heel 
vaak achter de feiten aan. En helaas krijg je 
van dit hollen geen betere conditie, want an-
ders zou ik waarschijnlijk iedereen de komen-
de maanden voorbij denderen in de natuur-
lopen. Kort samengevat ik blijf het schrijven 
van dat stukje maar uitstellen, totdat collega 
George Schanck aangeeft dat ik de laatste 
ben, waar de redactie op zit te wachten. Dit 
laatste gegeven begint meer te lijken op mijn 
sportprestaties in de natuurlopen.

Inmiddels is dit het derde seizoen dat VAC engi-
neering de Natuurlopen sponsort. Ruim 2 jaar 
geleden ben ik door George en Wim Huigh bena-
dert om het gat, wat de vorige hoofdsponsor had 
achter gelaten, in te vullen.
Deze vraag kwam waarschijnlijk omdat wij actief 
betrokken zijn in het ontwerp van het clubge-
bouw van AV de Wielingen. En ik moet zeggen 
dat ik tot op heden nog geen moment spijt heb 
gehad dat ik als directeur/eigenaar van VAC engi-
neering ja heb gezegd tegen dit verzoek. Je voelt 
vanuit de vereniging, maar ook vanuit de leden, 
erg de waardering dat je als sponsor actief bent. 
Daarnaast krijg je meer dan voldoende PR voor 
het feit dat je sponsor bent. Dat is bij andere 
verenigingen nog wel eens anders. Daar mag je 
betalen en voor de rest krijg je weinig aandacht. 
Dus op dat gebied alleen maar chapeau voor AV 
de Wielingen.

Daarnaast word je als hoofdsponsor ook gevraagd om met name bij de eerste en de laatste Natuurloop aanwezig te 
zijn. En in dat geval kun je dan maar beter direct meedoen aan die Natuurloop, want je vrije ochtend is er dan toch al 
aan. Zodoende heb ik mijn oude loopactiviteit weer wat opgepakt. Maar verder dan de 2,5 km van de kortste afstand 
durfde ik toch niet te gaan. Op basis van mijn voetbalconditie zou dat toch moeten lukken. Alleen is de conditie niet 
meer zoals ten tijde van het spelen op een eerste elftal, dus is zelfs die 2,5 km nog afzien. Ondanks dat afzien geeft 
het een zeer voldaan gevoel om in het gezelschap van vele enthousiaste hardlopers (en soms ook zachtlopers) door 
de duinen en over het strand sportief bezig te zijn. Ik geniet dan altijd erg van de natuur en de zee en met de wind 
vol in je gezicht loopt het drukke hoofd ook langzaam weer leeg. En na afloop ben je weer helemaal opgeladen om 
er een week tegen aan te kunnen. Dus een simpele conclusie is dat er eigenlijk elk weekend zo’n loop moet zijn, 
zodat je daarna weer opgeladen bent voor die week daarna!
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Buys Ballotstraat 
8-202
4507 DA Schoondijke

T: 0031 – 117 401812
F: 0031 – 117 401226
M: 0031 – 6 38509752
 

E: v.calon@vacengineering.nl
W: www.vacengineering.nl

Vincent Calon 
 

Wat ik wel jammer vind is dat er zo weinig lopers 
meedoen aan met name de korte afstanden van 
de VAC engineering Natuurlopen. Het kan na-
tuurlijk nooit de bedoeling zijn dat de sponsor 
met de eerste prijs van de korte afstand naar huis 
komt. En als dat gebeurt, dan zou het moeten zijn 
omdat hij na 2,5 km telkens als één van de eersten 
door komt en niet omdat er uiteindelijk maar 3 
of 4 lopers aan alle 4 de Natuurloopjes hebben 
deelgenomen en ondergetekende daardoor de 
meeste punten heeft verzameld. Mijn kinderen 
vinden het geweldig dat papa met de beker naar 
huis komt, maar papa schaamt zich dan toch een 
beetje dat hij deze prijs heeft gewonnen terwijl 
hij qua snelheid nog geen 11 km/uur gemiddeld 
heeft gelopen. Als fanatiek sporter in mijn jongere 
jaren (voetbal, wielrennen, hardlopen, triatlon en 
schaatsen) liep ik nog wel ruim 3400 meter in een 
coopertest en toen kwam ik nooit in de top 10 van 
een hardloopwedstrijd over maximaal 10 km. En 
nu ik amper 2500 meter in een coopertest haal, 
kom je met een beker thuis. Dus bij deze wil ik alle 
sporters en joggers uitnodigen om deel te nemen 
aan de Natuurlopen, zodat er op de korte afstan-
den ook door een grote groep gestreden wordt 
om de eerste plaatsen. Dit zal de VAC engineering 
Natuurlopen alleen maar ten goede komen. Waar-
bij ik natuurlijk groot respect blijf houden voor 
iedereen die deelneemt aan de lopen en zeker 
voor degenen die met hoge gemiddelde snelheid 
deze rondjes 4 of 5 keer afleggen. 

Bij deze wil ik afsluiten met een dankwoord aan de 
gehele organisatie en met het uitspreken van mijn 
ambitie. Ooit (ik plak er bewust geen datum op) wil 
ik nog eens de langste afstand lopen en proberen 
om in de top 10 te eindigen, maar wanneer deze 
druk bezette ondernemende papa daar trainings-
tijd voor moet vinden is helaas nog de vraag. Dus 
voorlopig zal het bij deze droom blijven. Maar 
zonder hoop en dromen is er geen toekomst, dus 
ik blijf vertrouwen houden in mijn ambitie!

Met sportieve groet,

Vincent Calon
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Medeorganisator Jacky verhaalt over de 
VAC engineering Natuurlopen 2016-2017

Hallo Allemaal,

Een tijdje geleden liep ik koning Theo Rabout te-
gen het lijf. Je zult nu wel denken koning, maar hij 
was bezig met een verjaardagsfeestje en hij was 
koning, vandaar.

Hij vroeg mij om een stukje te schrijven over de 
natuurloopjes. Eerst dacht ik, ik vraag het wel aan 
mijn (loop)maat Tony Luteijn, maar later dacht ik 
dat ik het zelf ook maar moest proberen.

Heb mijn agenda erbij genomen. Eerste natuur-
loop is bij de Zeemeeuw, tweede in het bos van 
Erasmus, derde bij Moio en de prijsuitreiking doen 
we na de vierde loop weer bij de strandpaviljoen 
de Zeemeeuw.  De verder info over de lopen komt 
op de site te staan en staan ook in deze uitgave 
van het winterprogramma 2016/2017.

We zouden eigenlijk best wat meer mensen uit 
hun bed willen krijgen om mee te doen aan de 
natuurloopjes. De deelname is immers niet super 
groot, maar de sfeer daarentegen wel super goed. 
We proberen voor iedereen een afstand aan te 
bieden zodat niemand  om die reden hoeft weg 
te blijven. Ook proberen we de loopjes een beetje 
hetzelfde te houden, zodat je de tijd van eerdere 
loopjes kunt vergelijken. Soms moeten we iets wij-
zigen omdat het water hoger komt dan wij zouden 
willen. Indien er mensen zijn die andere ideeën 
hebben horen we het graag.

Dit Jaar hebben Tony en ik een voordeeltje, voor-
heen moesten we de caravan altijd ophalen bij 
Eric Cappon en nu is dat Niek Rijnberg geworden. 
Dus iets minder meters te rijden. Belangrijk is dit 
niet hoor, want we waren altijd welkom bij Eric en 
zijn hem daar dankbaar voor. We zijn nu blij dat 
we onderdak hebben bij Niek. Ook dank daarvoor.

Nu ik dit schrijf, moet ik ook aan de slag om vrij-
willigers  te vragen om te helpen bij de loopjes. 
Zonder vrijwilligers geen loopjes. Jullie zullen de 
mail weer zien verschijnen.

Dan de sponsoren: VAC engineering is de 
hoofdsponsor en de Zeemeeuw, waar we zo 
vaak welkom zijn, sponsort de bekers. Hartelijk 
dank daarvoor.

De meeste van jullie hebben het laatste zand 
nu wel weggespoeld van Dwars door de 
Zwingeul. Het was een zware editie begreep ik. 
Vooral de ene helling en nee ik heb hem niet 
bedacht, dat was Jan van de Linde (hoe kan 
het ook anders) Hij wees naar die helling met 
de woorden, dat is een mooie. Tja wat moet je 
dan anders dan de stokjes die richting zetten. 
Over die stokjes nog iets. Ook bij de natuur-
loopjes zetten we pijlen en stokjes met rood/
wit lint. Let daar aub goed op. Als je moe bent 
zie je deze steeds minder goed.

Al met al, de natuurloopjes komen er weer 
aan, altijd verzekerd van een uitdagend par-
cours en midden in de natuur, natuurlijk. Kun 
je niet deelnemen, dan kun je misschien wel 
helpen. We horen het graag.

Wij hebben er zin en  we hopen jullie ook.

Jacky van Cuijck

Jacky van Cuijck en Toni Luteyn hebben sinds enkele jaren de regie op zich genomen van de orga-
nisatie en coördinatie van de natuurlopen. Bijgestaan door Niek Rijnberg en Eric Cappon, die de 
traditionele jaarafsluiter in het Erasmusbos voor hun rekening nemen, zorgen zij ervoor dat alles 
verloopt zoals een zondagmorgenloopje door de natuur moet verlopen. 
Jacky van Cuijck verhaalt…
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Bakkerij

Cadzand

Leurgans
SPECIALITEITEN

Harde broodjes 
Ovenkoeken

Bolussen
Molenbrood

Mariastraat 36    4506 AL    Cadzand   Telefoon 0117391577 http://www.bakkerijleurgans.nl
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Jules unlimited- loop
Zondag 11 december 2016

22ste editie

Inschrijvingen

Strandpaviljoen 
Beachhouse 25
Walendijk 9  
4511 RK Breskens

Afstanden: 5 - 10 - 19 km 
Start: 10:30 uur

Deelname is gratis

Info : Jules van Mulken
Tel: 0117- 371500   
www.avdewielingen.nl
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Door Boswachter Piet 

Hallo, Hallo
Hier is de boswachtershow
We gaan weer los
Voor de Elderschans Cross
Haal de spikes uit de schuur
Voor een loop door de natuur
Het wordt de dag van je leven
Als je alles in de cross hebt gegeven
Loop alles lekker uit je lijf
Dan ben je de andere dag goed stijf
Heb je dan wat last van je 
schenen
Dat is na een paar dagen weer verdwenen
Ook een beetje lekker zweten
Dat ben je weer vlug vergeten
Over dat verloren vocht niet lang nalullen
Dat kun je in de kantine weer bijvullen
Oppassen voor struikelpartijen 
Of in de modder uitglijen
De boswachter is weer in het bos geweest
Voor het Elderschans Cross feest
Met kwast en witte kalk
Markeert hij elke wortel en balk
Zodat iedereen goed rond kan komen
Door bochten en rond bomen
Komt allen dit beleven en zien
Als loper of supporter misschien

Sportieve groeten
Boswachter Piet

De Elderschans Cross
26 november 2016

Piet Westerweele

WINTERPROGRAMMA 2016-2017

Piet Westerweele

Jules unlimited- loop
Zondag 11 december 2016

22ste editie

Inschrijvingen

Strandpaviljoen 
Beachhouse 25
Walendijk 9  
4511 RK Breskens

Afstanden: 5 - 10 - 19 km 
Start: 10:30 uur

Deelname is gratis

Info : Jules van Mulken
Tel: 0117- 371500   
www.avdewielingen.nl
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Natuurlopen 2016-2017

Zondag 13 november 1e VAC Natuurloop

Zaterdag 31 december 2e VAC Sylvesterloop

STARTTIJD : 
       
AFSTANDEN :    
 
JEUGDAFSTANDEN :

 
INSCHRIJVING :

 
INFO : 

10:30, jeugd om 10:15

2,5- 4,3 en 9,7

750m ( t/m 8 jaar ) en 
1500m ( 9 t/m 12 jr. )

Strandpaviljoen ‘‘de Zee-
meeuw Cadzand-Bad
Parking Gerrit van Hoe-
kestraat 2 Retranchement

www.avdewielingen.nl

STARTTIJD : 
       
AFSTANDEN :    
 
JEUGDAFSTANDEN :

 
INSCHRIJVING :

 INFO : 

14:30, jeugd om 14:15

2,2- 5 en 10

750m ( t/m 8 jaar ) en 
1500m ( 9 t/m 12 jr. )

bos van Erasmus tussen 
Nieuwvliet en Cadzand

www.avdewielingen.nl
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Zondag 19 februari 3e VAC Natuurloop

Zondag 12 maart 4e VAC Natuurloop

STARTTIJD : 
       
AFSTANDEN :    
 
JEUGDAFSTANDEN :

 
INSCHRIJVING :

 
INFO : 

10:30, jeugd om 10:15

2,2, 5 en 10

750m ( t/m 8 jaar ) en 
1500m ( 9 t/m 12 jr. )

Moio Beachclub duinover-
gang 9 Cadzand
Vlamingenpolderweg 3a

www.avdewielingen.nl

STARTTIJD : 
       
AFSTANDEN :    
 
JEUGDAFSTANDEN :

 
INSCHRIJVING :

 INFO : 

10:30, jeugd om 10:15

2,2- 5 en 10

750m ( t/m 8 jaar ) en 
1500m ( 9 t/m 12 jr. )

Strandpaviljoen ‘‘de Zee-
meeuw Cadzand-Bad

www.avdewielingen.nl

Graag uiterlijk 15 min. voor de start inschrijven! 

Jeugd 1 euro, overigen 4 euro ( leden 3 euro )
Jules unlimited is gratis

afstanden kunnen door omstandigheden afwijken



18 19



WINTERPROGRAMMA - 2016/17

18 19



WINTERPROGRAMMA - 2016/17

20 21



WINTERPROGRAMMA - 2016/17 WINTERPROGRAMMA - 2016/17

20 21



WINTERPROGRAMMA - 2016/17

22 23



WINTERPROGRAMMA - 2016/17 WINTERPROGRAMMA - 2016/17

22 23



24 25



WINTERPROGRAMMA - 2016/17

24 25



WINTERPROGRAMMA - 2016/17

26 27



WINTERPROGRAMMA - 2016/17 WINTERPROGRAMMA - 2016/17

26 27



28 29



28 29



WINTERPROGRAMMA - 2016/17

30 31

Marlon Roels, vestigingsleider van Mam-
moet Terneuzen is er erg enthousiast over. 
De samenwerking met A.V. De Wielin-
gen. Mammoet is namelijk vanaf 2017 de 
nieuwe hoofdsponsor van de Midwinter 
Halve Marathon Cadzand-Bad. “We zijn erg 
trots om de hoofdsponsoring van de Halve 
Marathon over te mogen nemen van de 
huidige hoofdsponsor”, aldus Marlon Roels. 

Tijdens de samenwerking van De Pooter 
Olie met de Midwinter Halve Marathon 
is de afgelopen jaren het loopevenement 
uitgegroeid tot Zeeuws Kampioenschap. 
Een prachtige prestatie wat onder andere 
een sterke groei van het deelnemersaantal 
verzorgde .

Enkele jaren geleden benaderde Theo 
Rabout Marlon om de interesse te polsen 
tot het sponsoren van de Midwinter Halve 
Marathon Cadzand-Bad. Als voorzitter van 
de Marathon Zeeuws-Vlaanderen en fervent 
marathon loper was hij direct enthousiast. 
Marlon is ruim 30 jaar actief in het hard-
lopen. Hij startte tijdens de trimlopen van 
Remy en Henny Mangnus te Graauw. Al snel 
stapte hij over naar de sprint triathlons. Na 
een aantal jaren van rust, pakte hij het spor-
ten weer op tijdens het voorzitterschap van 
de marathon 
Mammoet startte enkele jaren geleden voor-
zichtig met de sponsoring van de Midwinter 
Halve Marathon als kennismaking met het 
evenement. Na de eerste sponsor editie heb-
ben we direct samen met Theo en Wim ge-
keken naar de mogelijkheid om iets meer te 
kunnen betekenen, omdat ik zo enthousiast 
was geworden door deel te  nemen aan de 
“ruigste” halve in Zeeuws-Vlaanderen, aldus 
Marlon. De organisatie en haar vrijwilligers, 
het deelnemersveld en natuurlijk het schitte-
rende parcours dragen hieraan duidelijk bij.

Richting Mammoet past de sponsoring van 
de Midwinter Halve Marathon  perfect in het 
sponsorbeleid. 

Mammoet geeft graag aandacht aan de 
atletiek en hardloopevenementen in 
Zeeuws-Vlaanderen. Naast de nieuwe 
hoofdsponsoring, is Mammoet ook terug 
te vinden als sub-sponsor in de marathon 
Zeeuws-Vlaanderen, sponsort de Terneuzen-
se Atletiekvereniging en sinds kort samen 
met Jasperse Transport ook de sportkle-
dinglijn van 110 atleten van de loopgroep 
Terneuzen.  

Mammoet nieuwe hoofdsponsor Midwinter 
Halve Marathon Cadzand-Bad

In gesprek met: de man achter nieuwe hoofdsponsor 



WINTERPROGRAMMA - 2016/17 WINTERPROGRAMMA - 2016/17

30 31

Mammoet houdt van uitdagin-
gen en samen uitdagingen aan te 
gaan. Het deelnemen aan of orga-
niseren van een halve marathon is 
ook een mooie uitdaging waarbij 
een persoonlijk of gezamenlijk 
succes het gevolg kan zijn.
Mammoet is een bedrijf dat 
wereldwijd haar werkzaamheden 
uitvoert. 
Ze zijn gespecialiseerd in verticaal 
en speciaal horizontaal transport. 
De “roots” zijn 100% Nederlands 
en daar zijn ze trots op. In de regio 
werken ze met 100 werknemers 
vanuit 4 vestigingen. Terneuzen, 
Westdorpe(2x) en Gent. 

“Het succes van het bedrijf is te vinden in onze 
mensen die ongeremd volledige inzet tonen voor 
alle uitdagingen die we dagelijks aangaan” zegt 
Marlon. Veiligheid, efficiëntie in het werk en dicht 
bij onze klanten blijven staan, zijn daarin van het 
grootste belang.

Meer weten over Mammoet en/of interesse 
in onze vacatures?

www.mammoet.com en 
www.mammoetbenelux.nl 
helpen u vast verder.  
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26e                Midwinter 
Halve Marathon

ZONDAG 5 FEBRUARI 2017 
INSCHRIJFGELD 11 EURO 

Voorinschrijving 
via onze site www.avdewielingen.nl

of via www.inschrijvenzeeland.nl 
Gemakkelijk voor uzelf en voor de organisatie !!

Inschrijving start op 11-11-2016.  

VOORINSCHRIJVING VANAF 11 
NOVEMBER TOT 29 JANUARI 23.59 UUR

Voor de jeugd: Keki de Kezantse Kilometer. 
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VOORINSCHRIJVING VANAF 11 
NOVEMBER TOT 29 JANUARI 23.59 UUR

Open Zeeuws Kampioenschap 26e MAMMOET MIDWINTER 
HALVE MARATHON DEELNAME VOOR IEDEREEN !! 
Zondag 5 februari 2017 * Aanvang 11.30 uur * Cadzand-Bad 

Organisatie: AV de Wielingen 

Halve marathon
Aanvang voor zowel wedstrijd- als prestatielopers is 11.30 uur aan Boulevard de Wielingen te 
Cadzand-Bad. Het parcours loopt gedeeltelijk over strand en duinen. Er is een limiet van 2½ 
uur. De finish sluit dus om 14.00 uur. 

Categorieën 
Dames senioren en Dames masters (diverse cat.) Mannen senioren en Mannen masters (di-
verse cat.) Aan de 26e Midwinter H.M. is het Open Zeeuws Kampioenschap verbonden. 

5 km
Aanvang prestatieloop om 11.30 uur. Start en finish aan Boulevard de Wielingen. 
Prijzen HM 
Wisselbeker voor de eerste dame en heer. Geldprijzen voor de eerste 10 dames, heren over-
all en winnaars Ereprijzen per leeftijdscategorie voor Open Zeeuws Kampioenschap. Voor 
verbetering van het parcoursrecord speciale bonussen van € 200,= ( heren/ Sepp Vermeulen- 
1:08:01 ) en € 200,= (dames/ Siska Maton- 1:21:51 ). Alle deelnemers krijgen een herinnering. 

Prijzen 5 km 
Trofeeën voor de eerste drie dames en heren. 

Inschrijving HM
Voor-inschrijving vanaf 11 november tot zondag 29 januari 23.59 uur via onze website of via 
www.inschrijvenzeeland.nl. Na-inschrijven is op de wedstrijddag mogelijk vanaf 9.30 u tot 
uiterlijk 10.45 u in de sporthal van Cadzand-Bad. Inschrijfgeld HM: € 11,= (na-inschrijven € 
15,= ) en 5 km. €5,= (na-inschrijven €6,= ). Betaling bij voorinschrijving: Enkel door eenmalige 
incassomachtiging. Als u heeft ingeschreven en uw inschrijfgeld is voldaan dan houdt dat au-
tomatisch in dat u aan het evenement meedoet voor eigen risico. DE INSCHRIJVING IS STRIKT 
PERSOONLIJK EN NIET OVERDRAAGBAAR. 

Jeugdloop: 
Aanvang jeugdloop om ± 12.00 uur, na doorkomst van de halve marathon. Kezandse Kilome-
ter - Afstand: 1000 m. Start en finish aan Boulevard de Wielingen. Na-inschrijving tot 11.30 
uur in de sporthal. Voorinschrijven tot zondag 29 januari 23.59 u. Inschrijfgeld € 2,=. 

Kleed/Douche: 
Kleed- en douchegelegenheid is in de sporthal: Noorddijk 3, 4506 JE Cadzand-Bad. De afstand 
naar de start is ca. 200 meter. 

Bevoorrading: 
Na 5, 10, 15 km. en aan de finish zijn er posten met thee, water en sportdrank. 

Inlichtingen:
Nadere inlichtingen via www.avdewielingen.nl of : Wim Huigh / Theo Rabout : hmcadzand@
zeelandnet.nl 0?031-6-21513199 / 0031-117-450204
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DE KEZANDSE KILOMETER

MIS HET NIET !

DOE MEE MET KEKI

KeKi De mascotte van de jeugdloop

De Kezantse Kilometer wordt voor de 4e keer geor-
ganiseerd en is al enkele jaren een laaiend succes 
met heel veel deelname van de organiserende AV de 
Wielingen maar ook van regionale jeugd.
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DE KEZANDSE KILOMETER

MIS HET NIET !

DOE MEE MET KEKI
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1992
Sepp Vermeulen      
Addie Dieleman

1.11.47 
1.31.55

1993

1994

Sepp Vermeulen
Siska Maton 

Johan van Leirsberghe
Addy Dieleman     

1.08.01 
1.22.03

1.12.21 
1.26.58

1995

Patrick Merckx
Addy Dieleman

1.14.41 
1.27.16

1996

1997

Ivan Degrieck
Siska Maton

Paul Darthet
Addie Dieleman

1.11.53 
1.21.51

1.09.50 
1.30.10

1998

Steven Brooks
Annete Heyman

1.08.03 
1.30.23

1999

Sep Vermeulen
Terese van Lare

1.13.16 
1.33.32

2000

Ivan Degrieck
Siska Maton

1.10.58 
1.28.27

2001

Gino Deleu
Ingrid Ysebaert

1.11.29 
1.31.03

2002

Bart de Berge
Linda Millo

1.12.04 
1.22.46

2003

Bart de Berge
Ingrid Ysebaert

1.12.53 
1.30.36

EREGALERIJ
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2004
Christof Clyncke      
Manon Wenmekers

1:13.29
1:29.08

2005

2006

Pieter Rijnders     
Frédérique Versluijs

Pieter Rijnders     
Frédérique Versluijs

1.12.30 
1.30.15

1.11.19 
1.28.26

2007

Christoph Deketelaere
Nadia Claus

1.14.29 
1.29.02

2008

2009

Christoph Deketelaere
Frédérique Versluijs

Michel Schrier
Frédérique Versluijs

1.14.22 
1.30.44

1.16.17 
1.32.41

2010

Steven Vandecasteele
Marianne de Kok

1.12.10 
1.28.42

2011

Nico Serroen 
Anjolie Engels-Wisse

1.14.13 
1.26.51

2012

Michel Schrier
Leonie Ton

1.16.42 
1.35.55

2013

Erwin Harmes
Anjolie Engels-Wisse

1.12.27 
1.22.29

2014

Tim Pleijte
Frédérique Versluijs

1.11.45 
1.25.14

2015

Tim Pleijte
Annemie Danneels 

1.13.01 
1.28.29

2016

Tim Pleijte
Annemie Danneels

1:13.16
1:27.03

EREGALERIJ
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HAAIENTANDSPONSOREN

HOOFDSPONSOR               PAALHOOFDSPONSOREN
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Kantoor Terneuzen 
Schuttershofweg 1 
4538 AA Terneuzen

Kantoor Sluis
Rondweg 1
4524 JL Sluis

dinsdag 14.00 – 18.00u zaterdag 10.00 – 12.00u

GRATIS INLOOP-SPREEKUUR

www.nobusadvocaten.nl

0115 – 617 733 0117 – 760 170
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Mammoet ondersteunt opdrachtgevers bij het verbeteren 
van de efficiëntie van constructiewerkzaamheden en het 
optimaliseren van de productiviteit van fabrieken en 
installaties. Hiervoor bieden wij oplossingen voor het 
hijsen, transporteren, installeren en demonteren van 
grote en zware constructies. 

Onze dienstverlening is gericht op de volgende sectoren: 
petrochemie, mijnbouw, civiele projecten, energie en offshore 
installaties. De logistieke uitdagingen in deze sectoren nemen 
voortdurend toe. Moeilijk bereikbare locaties, zware klimaatom-
standigheden en bescherming van het milieu vragen om steeds 
intelligentere en veiligere oplossingen. 

Onze dienstverlening omvat:
• Complexe hijsprojecten
• Complexe transportprojecten
• Shutdown Management 
• Sitewide construction services 
• Modulaire constructie
• Factory to Foundation projecten
• Rapid response
• Herplaatsen en demonteren van installaties
• Wereldwijde handel in nieuw- en gebruikt materieel

Voor Mammoet is geen opgave te groot als het om hijsen of 
transporteren gaat. Maar ook geen opdracht te klein als het om 
één enkele lift gaat. Mammoet is een no-nonsense bedrijf dat 
ook sterk is in het kleine werk en de verhuur van kranen, soms 
voor weken, soms voor een paar uur. Elke opdrachtgever, groot 
of klein, kan rekenen op onze gedrevenheid en professionele 
aanpak - 24 uur per dag. 

In Zeeland is Mammoet actief vanuit de vestigingen Terneuzen 
en Westdorpe. Tevens heeft Mammoet een vestiging in Gent, 
België.

Heavy Lift Terminals
Een aanvullende service is de op- en overslag van goederen 
voor derden. Mammoet heeft in Nederland de beschikking over 
twee terminals: de Heavy Lift Terminal in het Rotterdams 
havengebied en de Multi Purpose Terminal in Westdorpe, nabij 
Terneuzen. De kracht van de Mammoet terminals ligt niet alleen 
in de inzet van gekwalificeerd personeel, dat volgens de 
hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen werkt, maar ook in het 
moderne en gecertificeerd materieel en de gunstige ligging. 
Bovendien kan de afdeling Engineering van Mammoet techni-
sche berekeningen en hijsplannen aanbieden. Met een 24-uurs 
service is het bedrijf uitstekend in staat om uw projecten en 
zware lading efficiënt en veilig te behandelen.

Mammoet Terneuzen
Mr. F.J. Haarmanweg 75 
4538 AN Terneuzen 
Telefoon: +31 (0)115 648 050 
Fax: +31 (0)115 630 724
terneuzen@mammoet.com

Mammoet Westdorpe
Finlandweg 1
Haven 3143 – 3145
4554 LW Westdorpe
Telefoon: +31 (0)115 472 600
Fax: +31 (0)115 472 639
westdorpe@mammoet.com

Mammoet Belgium N.V. 
Knippegroen 1
9042 Gent, België
Telefoon: +32 9 345 98 91
Fax: +32 9 345 53 76
planning.gent@mammoet.com

Kijk voor meer informatie over Mammoet en vacatures in de 
regio op onze website:  
www.mammoet.com
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MAANDAG T/M ZATERDAG GEOPEND
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MONTEZZA VLIEGERS

Boulevard de Wielingen 8
4506 JH Cadzand-Bad
tel: +31 (0)117 391 818
http://www.montezza.nl
montezza1@zeelandnet.nl



WINTERPROGRAMMA - 2016/17

60

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.:

Advisering qua mogelijkheden 
bestemmingplan
Bouwkundig en bouwfysisch 
advies
Constructief advies 
(sterkteberekeningen)
Toetsing bouwbesluit 2012
Energieprestatie berekeningen
Funderingsadvies
Bouwbegeleiding

Voor meer informatie: Ing. 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

Hoofdsponsor natuurlopen 2017
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