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BESTUUR:
Voorzitter:

Kees Aerts

Secretaris:

Ellen Tesselaar

Penningmeester:

Jan Dito

Technische zaken:

Vacant

Baanatletiek:

Martijn Nuijens

Wegatletiek:

Jan-Willem Schutte

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Dames/Heren en
Junioren A/B weg: Kees Heemskerk

Soembastraat 67
1782 SM
cajm.aerts@me.com
Clematistraat 52
1783 HS
secretaris@noordkopatletiek.nl
Javastraat 102
1782 DG
jandito@quicknet.nl

627759

B.Breetstraat 3
1781 CV
nuijens@gmail.com
G.P. Blankmanstraat 43 1785 CG
jaw.schutte@quicknet.nl

06-30104490

610523
627208

631258

Kruiszwin 1112
1788LA
06-21860583
wegsecretariaat.noordkop@gmail.com

Dames/Heren en
Junioren A/B baan: Tiana Dekker/
Rudy Vermeulen

secretariaat.noordkop@gmail.com

Junioren C/D:

Axel Boon/Michel Klomp

secretariaat.noordkop@gmail.com

Pupillen:

Peter Jacobs

Ruyghweg 186

JURYCONTACT:

Chris Vermeulen

Binnenhaven 130
1781 BP
jurycontact.noordkop@gmail.com

1781 DR

627971
626814

Trainers Wegatletiek.
Naam
Kees Heemskerk
François Flisijn
Evert van den Burg
Karin van der Burg Pronk
François Flisijn
Harry Kraak
Renata Vermeulen
Wim Ouwens
Jan Cornelissen
Jan-Willem Schutte

Positie
Trainerscoördinator
Praktijk begeleider
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer

Telefoon
06-21860583
691822
724060
724060
691822
644478
626814
627475
0227-592876
631258

Chris Vermeulen
Ineke Smit
Mats Smit
Pieternel Ruiten
Cors van Kruining
Dennis Curvers
Matthieu Magielsen
André Marrenga

Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer

626814
523114
615267
645001
646412
06-41850587
634668
668158
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Trainers Baanatletiek.
Naam
Axel Boon
Daniël Adriaansen
Jacob van der Wulp
John Klappe
Joke Krete
Lawrence Raadgers
Piet Nuijens
Raymond Koen
Rene de Man
Samantha Krete

Positie
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer

PR:

Jessica de Visser

jessicasusanna1@gmail.com

CLUBKLEDING:

Intersport

Beatrixstraat 60

WEBSITE:

Telefoon
758778
642784
627213
645863
630490
624879
620691
724667
614013
06-22774853

617363

www.noordkopatletiek.nl

TELEFOON MARINEGEBOUW (CLUBGEBOUW) RUYGHWEG:

0223-653773

CONTRIBUTIE:
Contributie per 01-07-2014
Senioren/masters/recreanten
Junioren
Pupillen
Gast- en studentenleden
Vanaf derde lid: gezinskorting

(maandelijks)
€ 11,75
€ 9,50
€ 8,25
€ 6,00
€ 3,50

Wedstrijdlicentie per 01-01-2015 (jaarlijks)
Senioren/masters
€ 22,25
Junioren
€ 13,90 (verplicht)
Pupillen
€ 7,85 (verplicht)
Minipupillen
niet van toepassing

De licentiekosten worden gelijktijdig met de januari contributie geïnd.
Administratiekosten nieuw lid en reactivering
€ 6,75
Overschrijvingskosten andere vereniging
€ 9,95

LIDMAATSCHAP EN LEDENADMINISTRATIE:
Ineke Smit
Andromeda 7
1785 DR

menke.smit@hetnet.nl

523114

NB
Gastleden: zij die reeds lid zijn bij een andere vereniging en voor die vereniging uitkomen maar (ook) trainen bij een Noordkop groep.
Studentenleden: zij die vanwege studie elders (dus niet in Den Helder) verblijven/woonachtig zijn en eventueel trainen maar nog wel
voor Noordkop willen uitkomen.
LIDMAATSCHAP EN LEDENADMINISTRATIE
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Contributie betalen gaat in maandelijkse termijnen per automatische incasso.
Opzeggen kan 2 x per jaar namelijk voor 1 juli en voor 1 januari.
Dit moet dan respectievelijk per 15 juni (voor 1 juli) en per 15 december (voor 1 januari)
schriftelijk of per email worden gedaan bij de ledenadministratie.

CLUBBLAD:
Redactie:
Myra van Es Korvetstraat 116
1784 MT
pmvanes-ruder@quicknet.nl
Lay-out:
Ralph de Gast clubblad.noordkop@gmail.com

634090

KOPIJINLEVERTIJDSTIP:

Uiterlijk zaterdag 29 april om 24:00 uur.
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TRAININGSPROGRAMMA ZOMERSEIZOEN 2017
PUPILLEN C + MINI’S
Maandag
17.00-18.00 uur
Woensdag
17.00-18.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

René de Man
Lawrence Raadgers

PUPILLEN B
Maandag
Woensdag

18.15-19.15 uur
18.15-19.15 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

Rene de Man
Lawrence Raadgers

PUPILLEN A 1E JAARS
Maandag
17.30-18.30 uur
Woensdag
17.30-18.30 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

Jacob v/d Wulp
Joke Kreté
Joep van der Wulp

PUPILLEN A2E JAARS
Maandag
18.45-19.45 uur
Woensdag
18:45-19.45 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

Jacob v/d Wulp
Joke Kreté
Joep van der Wulp

JUNIOREN D
Maandag
Woensdag

18.30-20.00 uur
18.30-20.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

Axel Boon
Samantha Kreté

JUNIOREN C
Maandag
Woensdag

19.00-20.30 uur
19.00-20.30 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

John Klappe
Daniel Adriaansen

JUNIOREN A/B + SENIOREN
Maandag
18.30-21.00 uur
Woensdag
18.30-21.00 uur
Donderdag
18.30-21.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg
Ruyghweg

Piet Nuijens
John Klappe

JUNIOREN ABC / SENIOREN / MST
Maandag
18.30-21.00 uur
Woensdag
18.30-21.00 uur
Donderdag
18.30-21.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg
Ruyghweg

Piet Nuijens

MILA (midden en lange afstand)
Maandag
19.00-21.00 uur
Donderdag
18.30-20.00 uur
Zaterdag
08.30-10.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg
Huisduinen Storm aan Zee

Raymond Koen
RaymondKoen/Mats Smit
Raymond Koen

WEGATLETIEK
Maandag:
18.00-19.00 uur

Duinoord

18.45-20.00 uur

Duinoord

Niveau 3 / 4

19.00-20.15 uur

Julianadorp Bibliotheek

Niveau 3/4

Aangepaste Sportbeoefening
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Wim Ouwens
Ineke Smit
Renata Vermeulen
Chris Vermeulen
Karin v/d Burg
Evert v/d Burg
Cors van Kruining
Pieternel Ruiten

Dinsdag:
08.30-09.30 uur

Ruyghweg

Niveau 3 / 5

Renata Vermeulen

18.30-19.45 uur

Donkere Duinen

Niveau 4 / 5

18.30-20.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 3 / 4

18.30-20.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 1 / 2

François Flisijn
Wim Ouwens
Dennis Curvers
Harry Kraak
*
Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit

Woensdag:
18.00-19.00 uur

Ruyghweg

Donderdag:
09.00-10.00 uur

Duinoord

Niveau 3 / 5

Renata Vermeulen.

18.30-19.45 uur

Duinoord

Niveau 3 / 5

18.30-20.00 uur

Ruyghweg

Niveau 3 / 4

Renata Vermeulen
Chris Vermeulen
Karin v/d Burg
Harry Kraak

18.30-20.30 uur

Ruyghweg

Niveau 1 / 2

Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit

Zaterdag:
09.00-10.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 5

09.00-10.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 3 / 4

09.00-10.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 1 / 2

09.00-10.30 uur

Julianadorp Dorperweerth “Kingsway”.

Evert v/d Burg
Karin v/d Burg
Harry Kraak
Dennis Curvers
Ineke Smit
Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit
Cors van Kruining
Pieternel Ruiten

Aangepaste Sportbeoefening

Zondag: uitgezonderd wedstrijddagen. Vraag de trainers!
09.00-10.30 uur
Donkere Duinen
Niveau 1 / 2
09.00-10.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 3 / 5

Wim Ouwens
Ineke Smit

Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit
Renata Vermeulen
Chris Vermeulen

*Ondersteuning door poule ass. trainers in onderling overleg ( Matthieu Magielsen, André Marrenga)
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Hopelijk zijn jullie al gewend aan de zomertijd. Bij mij duurt
dat altijd een hele tijd. Het zomertrainingsprogramma is 27
maart ingegaan en staat in dit clubblad en op de site.
Een grote groep liep de interne trainingsloop naar Frits Kraaij. Het was ideaal weer en in de kantine reuze
gezellig. Jammer genoeg heeft niet iedereen de goedegavenpot gezien. Ik heb al een oproepje gedaan op FB
om, als je het vergeten bent, alsnog een donatie aan Anneke, Ineke of Anja te geven. Nu draait Frits voor de
kosten op en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Omdat niet iedereen op FB zit, meld ik het hier dus ook nog
even.
Komende maand staat, naast nog veel andere lopen, de halve van Den Helder en onze eigen Duin-Bollenloop,
de Roel Plas Memorial, op het programma. Veel plezier allemaal en ook al lijkt het nu soms al zomer, de
gezegdes: “April doet wat hij wil” en “Aprilletje zoet draagt soms nog wel eens een witte hoed” zijn niet
zomaar ontstaan.
Ik schrijf dit donderdag, morgen is de jaarvergadering. Ik hoop dat het druk wordt/is geweest. Tenslotte gaat het
over je club en worden er ook beslissingen genomen waar je je stem op uit kunt brengen. Dus blijk je het
achteraf ergens niet mee eens te zijn: dan had je maar op de jaarvergadering moeten komen…..
Myra van Es

Aan

de vooravond van de Algemene Ledenvergadering nog
even achter de computer voor het clubblad van April. Het
zomerseizoen begint weer en de temperaturen kruipen
langzaam naar een behaaglijk niveau. Het is ook weer gezellig
druk op het atletiekveld. De pupillen zijn weer uit hun
winterslaap wakker geworden en hebben het komend weekend de bosscrossfinale als afronding van het
winterseizoen. De wegatleten die lopen gewoon door. De omstandigheden zijn wat prettiger en behaaglijker.
Afgelopen week heb ik nog overleg gehad met de Marine over het onderhoud van de accommodatie. Een
nieuwe verspringbalk, het ophogen van de zandbakken, het vervangen van de stoot en werpringen wordt wel
steeds belangrijker en het walsen van het grasveld is hoog nodig, soms lijkt het wel berg en dal wanneer je het
veld oversteekt. Dit zijn de directe noodzakelijke zaken die het voor de atleten prettiger en veiliger maken. Het
groot onderhoud is ook voor 2017 opgebracht, maar niet voor 1 oktober te verwachten, dus dat past in het
zomerprogramma voor de baan. We gaan er weer met vertrouwen tegen aan. Voor de weg is de Duinbollenloop de eerstvolgende wedstrijd. De loopcursus is ook weer van start gegaan met ruim 23 deelnemers en
de trainers zijn allemaal weer in een prachtig nieuw trainingspak aan de slag gegaan, wat kan er nog mis gaan
zou je denken. Ik wens iedereen veel sportieve uurtjes in de mooie omgeving van Den Helder.
Kees Aerts

Trainers in het nieuw (niet
alle trainers konden aanwezig
zijn bij het maken van de foto)
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Leila Smits en Andy Gielen actief in Friesland.
Op zaterdag 18 maart (aanvang 09.00 uur!) hebben Leila en Andy meegedaan aan de Indoor Heerenveen. Mede
door de winst op de 40m sprint werd Leila 2 e op de driekamp. Andy blonk uit met een 4e plaats bij het
hoogspringen door over een hoogte van 1.20m te gaan.
Uitslag Indoor Heerenveen 2017
MPC
2. Leila Smits

totaal
934

40 m
7.62

hoog medicinebalstoten
0.85
4.10

JPA2
16. Andy Gielen

totaal
1264

60 m
10.43

hoog
1.20

kogel
5.28

Het zomerseizoen loopt van 27 maart tot en met 1 oktober.
De trainingen vinden vanaf 27 maart plaats op maandag en woensdag op het Marinesportpark
aan de Ruyghweg:
Maandag en woensdag
17.00-18.00 uur : Mini- en C pupillen
Maandag en woensdag
18.15-19.15 uur : B pupillen
Maandag en woensdag
17.30-18.30 uur : A1 pupillen
Maandag en woensdag
18.45-19.45 uur : A2 pupillen
Tijdens schoolvakanties en de Helderse Avondvierdaagse zijn er geen trainingen.
Finale crosscompetitie.
Op zaterdag 11 maart werd in Amsterdam de finale van de crosscompetitie voor de regio's 1 tot en met 5 van de
Atletiekunie gehouden. Ruim 1500 deelnemers van 50 atletiekverenigingen verschenen in verschillende
leeftijdsklassen aan de start van dit door atletiekvereniging AAC in het Sloterpark georganiseerde evenement.
De “broertjes” Ioann en Djoao Lobles werden bij de junioren allebei 2e in hun categorie.
De resultaten van de pupillen van Noordkop :
Plaats naam
categorie
afstandtijd
21.
Mirthe de Weert
Mmini
1000m
27.
Leila Smits
MPC
1000m
21.
Chelsea Striet
MPA1
1500m
71.
Amber Adriaansen MPA1
1500m

4.39 min
4.27 min
7.07 min
8.00 min

Leila Smits
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Lopen in het Sloterpark

Wedstrijdprogramma zomerseizoen 2017.
Za 8 april :
1e competitiewedstrijd pupillen AV Castricum in Castricum
Za 13 mei :
2e competitiewedstrijd pupillen bij ????????
Za 20 mei :
pupillenwedstrijd Castricum
Wo 31 mei :
pupillen tweekamp + 600-1000 m Noordkop in Den Helder
Za 17 juni :
3e competitiewedstrijd pupillen bij Noordkop in Den Helder
Za 1 juli :
pupillenwedstrijd Athletics Champs Noordkop in Den Helder
Za 2 september :
Gerrit Vosbokaal pupillen Hollandia in Hoorn
Wo 13 september : pupillen tweekamp + 600-1000 m Noordkop in Den Helder
Za 16 september :
finale pupillencompetitie
Zo 1 oktober:
clubkampioenschappen Noordkop
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SUCCESVOLLE LOBLESSEN!
Djoao Lobles heeft in het weekend van 18 en 19 februari
mee gedaan aan de NK junioren en liep de 800 meter.
Zaterdag waren de kwalificaties. Hij liep in de tweede serie.
Zijn PR was twee rond en dit was op dat moment de vierde
tijd. In de serie liep hij als tweede met een tijd van 1.59.83.
Hiermee plaatste hij zich als tijdsnelste voor de finale van
zondag.
Zondag laat in de middag was eindelijk de finale, super
spannend. In de eerste ronde kwam hij als tweede door, De
tweede ronde werd er flink versneld en daardoor zakte hij af
naar de vierde plaats. Daar werd geprobeerd in te halen,
maar dit wist Djoao te voorkomen. In de derde ronde pakte
hij positie drie weer en wist dit te behouden met een mooie
tijd van 1.59.43.
Een prachtige bronzen medaille dus voor de 16 jarige atleet
die traint bij Raymond Koen van het running team en maar
liefst twee keer zijn PR verbrak.
Zaterdag 11 maart was de finale KNAU cross bij ACC te
Amsterdam. Na de drie voorrondes in eigen regio was nu de
finale van regio noord, midden en zuid. De eerste tien en de
beste ploegen van de regio's waren geplaatst voor de finale.
Djoao (2001) kwam uit bij de B junioren. De A en B junioren mochten als eersten die ochtend om 11 uur. Het
parcours was afwisselend, smal dus weinig inhaal momenten, veel kuilen, stronken, scherpe bochten. Echt een
parcours dat je van te voren even moet verkennen.
De start begon op de atletiekbaan van AAC, deze moest eigenlijk meteen goed zijn want van de baan af werd
het meteen smal en was er geen mogelijkheid tot inhalen. Djoao’s start was goed en hij liep met eigenlijk
dezelfde jonge mannen van het begin tot eind redelijk bij elkaar. Ze wisselden elkaar af op kop en er waren
tussendoor valpartijen waardoor het een spannende race werd. Vlak voor de finish haalde Djoao de eerste man
bijna in, maar doordat die zich breed ging maken en doordat het smal was, kon Djoao er niet langs. Ze kregen
wel dezelfde tijd, maar Djoao baalde wel even. Hij ging naar huis met een beker voor een prachtige tweede
plaats.
Ioann (2004) had ook een prima start en wist,
doordat hij het parcours goed verkend had, dat
hij meteen moest vlammen. Hij pakte meteen
met de tweeling Hinsch van Phanos de kop.
Ioann wist dat dit zijn belangrijkste rivalen
aren en wilde dus bij ze blijven. Dit ging hem
goed af en hij nam zelfs op een ogenblik de
kop positie over. Helaas nam een van de
tweeling de koppositie weer over, de ander
kreeg wat meer achterstand. Met zijn tweeën
zijn ze verder gelopen, na een sprong over een
omgevallen boom die op parcours lag nam de
eerste man een grotere voorsprong en had
Ioann niet genoeg kracht om weer bij hem te
komen. Ook voor deze Noordkopper dus een
mooie tweede plaats.
Fantastisch resultaat, twee broers, tweemaal een tweede plaats.
Gerda de Jong
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BAANCIRCUIT HEER & MEESTER 2017
Een berichtje op de valreep, want de eerste wedstrijd begint al op 14
april en wel bij Hylas.
Ja, ook in 2017 een Baancircuit Heer & Meester.
Met slechts 5 wedstrijden weliswaar, maar de baan van S.A.V. gaat
eruit en zij zagen geen mogelijkheid dit jaar een wedstrijd te
organiseren.
Heer en Meester heeft toegezegd dit jaar voor de laatste keer te
sponsoren en we moeten dus op zoek naar een nieuwe sponsor voor
2018. ALLE SUGGESTIES ZIJN WELKOM.
Maar dit jaar kunnen we in ieder geval weer de strijd met elkaar
aangaan om de prijzen.
5 wedstrijden weliswaar, maar Bonussen blijven voor het verbreken
van een baancircuitrecord en dit jaar Dagprijzen op de SPÉCIALES
(1 bij de dames en 1 bij de heren per wedstrijd).
Noordkop
Hera
Hylas
Hollandia
Nova

Kogelslingeren
Hink-stap-springen
200m Horden
Polsstok hoogspringen
4 x 200m Estafette (i.v.m. financiën 1 prijs voor het winnende team)

Het inschrijfgeld gaat dit jaar wat omhoog.
€3,00 voor de junioren en €3,50 voor de senioren en masters.
Maar de korting van 50 cent bij voorinschrijving blijft gehandhaafd.
Kijk dan nu maar vlug op het overzicht en noteer de data in je agenda.
Tot ziens op de baan.
Rosita.
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BAAN C I R C U I T 2 0 1 7
• 14 april bij AV. HYLAS in ALKMAAR
200m HORDEN SPÉCIALE
• Loop onderdelen:
• Technische onderdelen

100m, 200m, 800m, 3000m
hoog, ver, kogel en speer

E.T.

aanvang 19.00uur

• 12 mei bij SV. NOORDKOP ATLETIEK in DEN HELDER
ZWEEDSE ESTAFETTE SPËCIALE
HINK-STAP SPRINGEN en KOGELSLINGER SPÉCIALE*
* voorinschrijving gewenst
PRIJZEN ALLEEN OP DE KOGELSLINGER SPÉCIALE

• Loop onderdelen:
100m, 200m, 1500m, 3000m
• Technische onderdelen: hoog, ver, kogel, discus

E.T.

aanvang Spéciale 18.30uur; Wedstrijd 19.30uur

• 7 juli bij AV. HERA in HEERHUGOWAARD
HINK-STAP SPÉCIALE
• Loop onderdelen:
100m, 200m, 400m, 800m, 3000m
• Technische onderdelen: hoog, kogel, en discus

E.T.

aanvang 19.00uur

• 22 september bij AV. HOLLANDIA in HOORN
ZWEEDSE ESTAFETTE en POLSHOOG SPÉCIALE*
* PRIJZEN OP POLSSTOKHOOGSPRINGEN

• Loop onderdelen:
100m, 200m, 400m, 800m, 3000m
• Technische onderdelen: hoog, ver, kogel, discus

E.T.

aanvang 19.00uur

• 29 september FINALE bij AV. NOVA in WARMENHUIZEN
4 x 200m ESTAFETTE
• Loop onderdelen
100m, 400m, 1500m, 3000m
• Technische onderdelen: hoog, ver, kogel, speer

E.T.

aanvang 19.00uur

Info.: www.baancircuit.tk of Rosita Poldervaart 0223-637178. e-mail: r.d.p@outlook.com
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13E DUIN-BOLLENLOOP
ROEL PLAS MEMORIAL
16 april 2017 tevens businessloop
Wedstrijdsecretariaat/omkleden

tent nabij ingang camping ’t Noorder Sandt

Start en finish

voorterrein ’t Noorder Sandt

Afstanden en starttijden

jeugd t/m 9 jaar circa 1 km
Jeugd 10 t/m 12 jaar circa 1 km
5 en 10 km

Inschrijfkosten

jeugd € 1,00
5 en 10 km € 6.00 (€ 2,00 korting bij voorinschrijving)
Business teams € 75,00
Opgeven bij Rotary t/m 11 april 2017

Inschrijven

in de tent vanaf 09.45 uur tot een kwartier voor de start

10.30 uur
10.40 uur
11.00 uur

Afhalen startnummers businessloop bij het inschrijfbureau van de Rotary in de tent
Voorinschrijven

www.noorkopatletiek.nl
t/m vrijdag 14 april 2017 24.00 uur.

VERLOTING OP STARTNUMMER
Voor parcours, voorinschrijven en verdere informatie:
www.noordkopatletiek.nl
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ROBBENOORDBOSLOOP 05-03-2017
Terwijl de deelnemers aan Den Helder-Schagen tegen de wind in worstelden, liepen Joey en Marcel
Steenvoorden in de beschutting van het Robbenbos. Zij liepen 4 km waar Joey met 15.32 1 e werd en Marcel
met 16.40 tweede.
AMELAND NK STRANDRACE 11-03-2017
Ook dit jaar moesten de renners het, als vorig jaar beoordeelde, loodzware strand van Ameland bedwingen.
Twintig kilometer richting het Oerd om daar het strand,voor even, te verlaten en een keerlus te maken om
vervolgens 21 kilometer terug te rijden naar de finish op Roompot Vakantiepark Boomhiemke in Hollum
heen
terug
eindtijd
positie
Audrey Breur
0.47.25
0.48.27
1.35.52
197e 3e V40
Harry Kraak
1.01.35
0.59.58
2.01.33
268e 6e M60
HALVE VAN DE WAAL 11-03-2017
De 5 km werd gewonnen door Coen v/d Kerkhof in 19.30.
10,6 km:
Jan Koopman
Martin de Vos
Marianne Meijer
Myra van Es
Nel Pot

0.45.54
0.46.42
0.56.30
0.57.28
1.09.47

21,1 km:
Tim Tesselaar
Erik Leibbrand
Frits van Twuyver
Nathalie Dragt
Claudia Geldermans

1.14.28*
1.29.21*
1.30.16
1.39.27*
1.45.30*

Anno v/d Bosch
Marina Langendoen
Marco Langendoen
Tineke Mellema
Chris Vermeulen

1.46.32
1.48.19
1.48.27
1.55.55
1.59.32

* Tim 1e overall; Erik 1e M50; Nathalie 1e V; Claudia 2e V.
Claudia Geldermans
Wat een martelgang dit jaar in de Waal. De wedstrijd was 11 km te lang. Bij 10 wilde mijn lichaam gewoon niet
meer. Geen idee, had genoeg gegeten gedronken, maar klaar. Ook mijn gelletje gaf niet de bekende boost! Tja,
stond op het punt om uit te stappen, maar als je tweede vrouw loopt...dan maar op karakter door. Heb 7x
gewandeld, dat doe ik nooit! Niet te gek hard gestart (samen met Anno gelopen). Ik wilde rond de 4.44 lopen
om op 1.40 uit te komen.....dat zag er erg mooi uit, heel strak gelopen zelfs...tot 10 km....Wel 2e vrouw
gebleven en uiteindelijk kregen Nathalie en ik ons inschrijfgeld terug na het akkefietje van vorig jaar. Toch leuk
van de organisatie (had niet gehoeven)! We hebben wel de teleurstelling van vorig jaar weer goedgemaakt hè
Nathalie, maar had wel liever lekkerder gelopen. Ach...op naar de volgende wedstrijd! Nu een fruit hapje
Tineke Mellema
Vandaag naar Texel geweest om daar de Halve marathon van De Waal te lopen. Supergezellige dag gehad met
een leuk groepje Noordkoppers en wat ik stiekem had gehoopt, maar niet helemaal had verwacht (misschien zat
DH-Schagen nog wel wat in de benen), ...ik heb ‘m onder de twee uur gelopen en daarmee meteen een nieuw pr
neergezet op mijn ‘halves’! (Oude stond op 1.57.19.) Weersomstandigheden zaten mee en met een zo goed als
vlak parcours zat ik na het eerste rondje bij het 10 km-punt op 55 min. en toen was het een kwestie van zo
doorgaan. Dat klinkt makkelijk maar was het niet, maar wel gelukt.
Frits van Twuyver
Heel lang geleden dat ik een halve marathon heb gelopen. Langste training was 16 km voor deze wedstrijd. Met
deze tijd ben ik ook zeer tevreden. Ook al waren de laatste 4 km erg zwaar. De eerste 17 mooi vlak kunnen
lopen. Ging voor het dekbed, niet gewonnen. Ook geen fruitmand was 4e bij de 40+. Maar ik ben gewoon heel
tevreden over het resultaat.
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Myra van Es
Als je een leuk uitje wilt, moet je met een groep Noordkoppers naar De Waal gaan. Het plezier begint al op de
boot en heeft een vervolg in de bus, waar de chauffeur hard aan meedeed. Alleen was er enige verbazing na zijn
mededeling dat hij ons om half vijf kwam halen en dat dan ook weer twee euro zou kosten. Dit werd door de
organisatie snel recht gezet.
Ruim op tijd werd ik door Nel opgehaald, gelukkig maar, want de brug bij Onrust ging net open toen wij er aan
kwamen rijden, voor één miezerig zeilbootje! Ik had heel lang getwijfeld welke afstand ik zou lopen, als het
hard zou waaien werd het zeker de 10,6, maar ik wilde toch wel heel graag een CR neerzetten op de halve
marathon. Ik had het weekend daarvoor (ook op Texel) ruim 17km gelopen, dus ingeschreven voor de halve.
Maar dat zo’n lange duurloop geen garantie geeft dat het ook nu goed zou gaan, bleek wel uit het feit dat ik bij
3 km al naar het eind verlangde. Dus langzaam kwam de gedachte bij me op om het na één ronde voor gezien te
houden. Dat is zowel het nadeel als het voordeel
van rondjes lopen: je stapt makkelijker uit. Ik
denk dat ik wel de goede beslissing heb genomen
en ik denk ook dat een halve marathon er
misschien niet meer voor me inzit. Dan ga ik bij
de 10EM van Schagen maar een CR lopen! Maar
voor het zover is eerst de 13,7 bij de Halve van
Den Helder en onze eigen Duin-bollenloop.
Voor het eerst werd hier met een chip gelopen,
met de bekende tiewrap waar ik niets mee kan,
dus maar gewoon aan mijn veter gedaan. Als
aandenken kregen we een Texels peper-enzoutstel en voor het herstel heerlijke soep en een
appel.
Ook hier is aan de deelname te zien dat de
kortere afstanden de voorkeur hebben: 36
deelnemers op de 5km, 103 op de 10,6 en 44 op
de halve!
Het Noordkopuitje werd feestelijk afgesloten met
vier fruitmanden: voor de overall zege van Tim
die in een vet PR finishte, voor de eerste plaatsen
van Erik en Nathalie en de tweede van Claudia
die overigens met twee tijden over de mat was
gekomen! Altijd wat met die dame!
De buschauffeur was blij ons weer te zien.
Wel aanwezig maar niet op de foto: Martin de
Vos en Marianne Meijer.
DEN HAAG CPC 12-03-2017
10kilometer:
Ricardo Link
0.50.39
Evert v/d Burg
0.52.12
Sarah Link
1.01.59

Erna van Bremen
Hedy Verheijen
Maureen de Groot
Karin v/d Burg

1.11.26
1.11.26
1.11.26
1.11.27

21,1 kilometer:
Martin Nieuwerf

1.39.14

Ricardo Link
Vandaag stond de CPC 10 km op het programma. Ongelooflijk wat een temperatuur verschil opeens. Verleden
week liep ik nog in een lange broek en vandaag dus korte. Door de drukte bij de start en op de route kon je niet
echt een mooie tijd lopen. Door de omstandigheden uiteindelijk toch tevreden met mijn tijd.
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HEERHUGOWAARD VOORJAARSLOOP 12-03-2017
Voor even weer 16.
Soms denk je wel eens tijdens een wedstrijd, als je weer eens wordt ingehaald door zo`n ventje van een jaar of
16 of soms nog jonger, had ik nog maar die leeftijd. Op 12 maart liep ik tijdens de Voorjaarsloop van Hera de
5km. Voor de zoveelste keer had ik weer een beetje last van mijn hamstring, er stond een stevige wind en op
een anders rustig landweggetje moest je nu twee kilometer zig-zaggen tussen de auto`s door in verband met
een wegomleiding. Niet echt de meest beste omstandigheden voor een loopje. Totdat ik later thuis de uitslag zag
op uitslagen.nl, Marcel Steenvoorden 1965: 3e in 15.11. Hoera ik kan het nog, ik voel me weer 16.
Zaterdagochtend in het bos riepen ze me toe van `mooie tijd ouwe`.
Totdat je uit je droom ontwaakt, bij dit loopje start de 5km 5 minuten na de 10km.
Jammer hoor ik had me weer even 16 gevoeld.
P.S. juiste uitslag moest zijn: 5e in 20.11
Marcel Steenvoorden.
ZIJPELOOP 18-03-2017
Voor de derde keer werd deze interne trainingsloop georganiseerd. Een vijftigtal (kan iets meer, kan iets minder
zijn) lopers had er zin in. Zo’n twintig ervan startten om 08.30 uur bij Duinoord voor 15,5 km terwijl de
anderen een kwartiertje later vanaf de Callantsogervaart vertrokken voor 9,5 kilometer. Op die manier kwamen
we redelijk tegelijk bij de camping van Kees en Trijntje aan waar Alie (van Frits) ons op de foto zette. De
weersvooruitzichten waren de dagen ervoor niet echt bemoedigend: ZW6 en regen, dat zou heel veel tegenwind
betekenen. Maar het tegendeel was waar: de regen was in de nacht weggetrokken en de wind was afgezwakt en
naar WNW gedraaid, dus eigenlijk heel gunstig voor ons.
Peter was in Antwerpen, maar had woensdags wel de pijlen gezet die gelukkig niet weggeregend waren. Hij
was er dus toch een klein beetje bij.
Het was bomvol in de gezellig kantine waar de koffie, thee, taarten en cake klaar stonden. Eigenhandig
gebakken door een paar loopsters die wat mij betreft wel mee kunnen doen aan Heel Holland Bakt. De ramen
waren al snel beslagen en werden dat nog meer na het enthousiast meezingen met “We are the Champions”.
Helaas waren er al een aantal naar huis (met de auto of weer teruggelopen!!!!!) toen het fotomoment daar was.
Dus de foto (van Fons Sijnesael) is niet helemaal compleet.
Bedankt Alie, Frits, dames van de kantine en de taart/cakebaksters. Volgend jaar weer!
Myra van Es.
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19 MAART 2017 EEN WINDERIGE DAG
Anna Paulowna voorjaarsloop
Als je voorjaar zegt, denk je aan zon, een zacht briesje en huppelende lammetjes. De regen was gelukkig
opgehouden en het zonnetje deed zijn best, maar van een zacht briesje was niets te merken. ZW 6 betekent:
werken!
6 kilometer: Rutger Keet 20.05 2e M; Djoao Lobles 20.40 3e M; Marcel Steenvoorden 24.38
10 kilometer: Tim Tesselaar 35.33 2e M; Ronald Jacobs 41.22; Wim van Rijn 50.35; Peter jacobs 52.20.
Nijmegen Stevensloop
Marco de Jong liep de halve marathon in 2.00.31
Utrecht marathon
Jacob v/d Wulp liep de marathon in 4.04.18
Strandmarathon Zandvoort-Scheveningen
Normaal gesproken is het Scheveningen–Zandvoort maar vanwege de jubileumeditie werd het deze keer in de
omgekeerde richting gelopen. Dus de hele 42,2 km ZW 6-8 tegenwind! Martin Nieuwerf was een van de
bikkels die deze zware loop volbracht en wel in 4.41.14.
SCHIERMONNIKOOG MONNIKENLOOP 25-03-2017
16,1 km:
Joost Bussem 1.23.02; Roel Verschoor 1.25.20; Gineke Oosterhuis 1.25.50; Jeannette Smit 1.26.52; Anouk
Spruit 1.38.25; Edith Czech 1.38.25
ZANDVOORT CIRCUIT RUN 26-03-2017
Zondag 26 maart kwam het recordaantal van ruim 14.000 hardlopers naar Zandvoort voor hun deelname aan de
10e editie van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run. De deelnemers werden tijdens het spectaculaire
hardloopevenement op en rond het Circuit Park Zandvoort getrakteerd op een prachtige zonnige dag. In het
kader van het jubileum stond voor het eerst ook een 21,1 km op het programma.
De Runner’s World Zandvoort Circuit Run staat bekend om zijn veelzijdige programma voor jong en oud.
Naast de hoofdstand van 12 km konden deelnemers dit jaar voor het eerst ook meedoen aan de nieuwe 21,1 km.
Maar liefst 2.600 hardlopers genoten van het afwisselende parcours over het circuit, strand en door de duinen
en het centrum van Zandvoort. “Wat een schitterend parcours voor de halve marathon. Ik ben er volgend jaar
weer bij!”. Naast de Kids Run vond op het circuit ook een 5 km plaats.
De 11e editie van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run vindt plaats op zondag 25 maart 2018. De
inschrijving gaat half oktober 2017 van start.
Met twee overwinningen liet Noordkop van zich spreken. Ioann Lobles was de snelste op de 2,5 kilometer,
terwijl Tim Tesselaar de 1e Circuit Halve Marathon op zijn naam schreef.
Overigens lieten de klokjes van de halvemarathonlopers een langere afstand zien, die van Tim wees 21,6 km,
die van Jan 21,8km aan!
Djoao werd 4e op de 5km, maar werd in eerste instantie uit de uitslagen gehaald. Hij was niet geregistreerd op
het 4km punt (een aantal % wordt niet geregistreerd) en omdat er door een aantal was afgesneden en hij wel een
heel snelle tijd had, werd aangenomen dat ook hij afgesneden had. Je ziet: je moet nooit maar klakkeloos iets
aannemen. Maar gelukkig is het rechtgezet en zo kwam alles toch nog goed!
Hallo Djoao,>>Een aantal mensen had niet de extra lus gelopen. Jij had inderdaad geen registratie bij 4
km en 16.40 is voor een 16-jarige een erg snelle tijd.>Dus had ik je uit de uitslag gehaald.>Ik zie nu in
andere uitslagen dat je wel een snelle jongen bent. Ik zal je weer in de uitslag zetten bij de volgende
update van de uitslagen.>>m.vr.gr.>Maarten Krol
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2, 5 kilometer: Ioann Lobles 0.08.06
5 kilometer:
Djoao Lobles
Noa Zoon
Evert v/d Burg
Gerda Bregman
Sigrid Hoes
Karin v/d Burg
Erna van Bremen
Maureen de Groot
Hedy Verheijen
Janny Heidman

0.16.40
0.20.11
0.23.22
0.26.25
0.28.28
0.29.32
0.30.04
0.30.04
0.31.49
0.34.10

12 kilometer:
Willem Snel
0.58.52
Jan Evers
1.00.33
Hans van Brummelen 1.03.13
Marco de Jong
1.05.49

21,1 kilometer:
Tim Tesselaar
Johan Slootweg
Jan Koopman

1.20.17
1.38.57
1.42.37

PROGRAMMA WEGWEDSTRIJDEN SV NOORDKOP 2017
Zondag 16 april

Duin-bollenloop (3e zondag in april)

Woensdag 17 mei

Trio estafetteloop.

Woensdag 7 en 21 juni

Strandlopen Den Helder

Zaterdag 24 juni

Ingeloop (interne trainingsloop)

Dinsdag 4 juli
Woensdag 5 juli

½ marathon 3-daagse

Donderdag 6 juli
Woe 19 juli en 2 aug

Zee van Tijd Strandloop

Woe 30 augustus

Overlevingsloop (laatste woensdag in augustus)

Za 18 november

Noordkop familie boscross (interne trainingsloop)

Zo 3 december

Duincross (1e zondag in december)

Zo 31 december

Oudejaarsloop

Wedstrijden in het land of in de regio zijn te vinden op: www.hardlopen.nl

WIE KENT…….
Aan ieder die de volgende personen kent:
Erica Benard
Annelies Bruijsten-Dekker
Raymond Jager
Bart Tesselaar

Middelzand
Joubertstraat
Dijkschouwerslaan
Helden der Zeeplein

De ledenadministratie is op zoek naar hun e-mailadressen en telefoonnummer in verband met de ledenpas van
de KNAU. Die wordt digitaal gestuurd en komt in de plaats van de hard copy ledenpas..
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DE JARIGEN VAN APRIL
Mike Berckmoes
Dianne Conijn
Nynke van Dijk
Nienke van Ewijk
Wendy Groen
Esmee Hutten
Trudy Kiefte
Frits Kraaij
Joop Menke
Abigael Raben
Lorelai Saladin
Jelmer Tiessen
Robert-Jan van Vliet

Merel v/d Broek
Arnold Czech
Marije Dito
Annie Flisijn
Duncan Grootjans
Jan den IJzerman
Ilse Kolmüs
Herman Lammers
Thomas Nieuwdorp
Lisa Rens
Ineke Smit
Mariska Tuijp
Mirthe de Weert

Joost Bussem
Charissa Czech
Janey van Dorst
Kaylee Gielen
Kieke Haaksma
Tibbe Jong
Kirsten Kooijman
Esmay Mahieu
Eric Nottelman
Vinn Rep
Manfred Steffens
Ingmar Vink
Edwin de Wit

NIEUWE LEDEN
Johan van Bremen
Ronald Jacobs
Deborah Krijnen
Flip Verweij
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Ron van Buuren
Stan Darphorn
Myra van Es
Sander Goldewijk
Luca van Holm
Saïf Khallaf
Jan Koopman
Jesse v/d Mee
Rosita Poldervaart
Wim van Rijn
Thessa Steffens
Jennifer de Visser
Carmen Zimmerman

STERKER WORDEN DOOR TEGENWIND.
Met je trainingen onderhoud je niet alleen je conditie maar uiteindelijk wil je ook sneller en verder kunnen
lopen. Snelheid komt niet alleen vanuit een betere techniek en een hoger ritme maar vooral ook door de kracht
in je benen. We hebben een paar trainingstips waarmee je sterker in je benen kunt worden. Die tips passen ook
nog mooi bij het winderige weer wat we nu hebben.
Heuvel op en/ of tegen de wind in
Ideaal voor de ontwikkeling van kracht in je benen zijn de heuveltrainingen. Heuvels heb je in het Oosten en
Zuiden van land of wellicht ook op je vakantie bestemming. Ook in de duingebieden aan de kust vind je prima
hellingen voor dit type training. Idealiter is zo’n heuvel 200 tot 400 meter lang maar die vind je niet zo snel.
Een mooi lange brug is een goed alternatief.
Lopers denken vaak dat je een heuvel met een sterk hellingspercentage moet hebben. Dat biedt wel meer
weerstand maar zelfs een lichte helling helpt je al enorm om extra kracht te ontwikkelen. Sterker nog als je het
niet gewend bent is een licht heuvel in het begin zelf beter. Die 10% die je soms in de Limburgse heuvels tegen
komt heb je dus zeker in de begin fase niet nodig. Je wilt tenslotte ook een goed beenritme lopen. Woon je of
ben je niet in heuvelachtige omgeving op vakantie,hoe kun je dan sterker worden in je benen?

Bergen wind
Een voordeel heb je zeker als je in deze Lage Landen woont. Je komt bergen wind tegen. Hoe vlakker hoe
strakker de wind. Maak daar gebruik van. Het kost wat moed. Je kiest er voor bij deze trainingen om juist extra
kracht te zetten zodra je tegenwind hebt.
Extra kracht bij tegenwind
Zoek een ronde, of een recht stuk uit waarin je een duidelijke wind mee en wind tegen deel hebt. Zorg voor een
goede warming-up. Zit je goed in je vel en je komt op het deel met tegenwind, zet dan nog even extra aan.
Gebruik de wind als extra weerstand. Het helpt echt!
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Onderdruk de versnelling wind mee
Het is heel verleidelijk om juist te gaan versnellen als je wind mee hebt. Onderdruk die natuurlijke drang. Op
het stuk wind tegen, daar moet je gaan versnellen, daar moet je sterker van worden. Op het stuk wind mee pak
je juist een heel rustig tempo want dat is het stuk waarop je herstelt. Laat je lekker vooruit duwen door de wind
en loop losjes naar het punt waarop je weer wind tegen krijgt en weer opnieuw begint met je versnelling.
500 meter
Pak een recht stuk of een kleine ronde van ongeveer een kilometer. Verdeel die in 2x 500 meter. De ene kant
wind mee, de andere kant wind tegen. Je kunt natuurlijk dit ook meenemen als onderdeel in een langere
duurloop. Ben je deze extra weerstand niet gewend, loop het wind tegen deel dan niet meer dan 5 keer. Als je
sterker wordt en je kunt het conditioneel aan, kun je vaker deze trainingsronde maken.
Je wint met deze manier van trainen niet alleen in kracht in je benen. Door de tegendruk van de wind op je
bovenlichaam moeten je spieren rondom je middel en je romp dit ook sterker corrigeren dan anders. Je spreekt
iets meer je ‘core stability’ aan dan bij een normale training.
Leuke uitdaging
Tot slot. Dit is ook gewoon leuk om te doen. Aan de ene kant die extra tegendruk overwinnen door meer kracht
te zetten en aan de andere kant lekker een beetje uitlopen om bij te komen van die inspanning. Die training ga je
voelen maar na een paar keer ben je een sterkere loper. Leuk toch!
(Bron: prorun)

10 REDENEN WAAROM……..
10 redenen waarom je ook met niet-hardlopers moet omgaan
Veel lopers zijn omringd door andere lopers. Logisch ook. Ze delen dezelfde passie. Toch is het goed om af en
toe met niet-hardlopers om te gaan. Waarom? Nou door alleen met niet-hardlopers om te gaan krijg je een ander
perspectief. Jij ziet een 10 kilometer afstand namelijk als 'kort' of je vindt dat je maar een keer per week iets
ongezonds mag eten. Dat zie jij als 'normaal', maar hier denken niet-hardlopers heel anders over. Zij vinden het
überhaupt moeilijk om het hardlopen vol te houden/1 minuut te lopen/5 kilometer hard te lopen. Oftewel ze
zien jou als een superheld.
Doe jezelf een plezier en ga om deze redenen ook af en toe om met niet-hardlopers:
-

Ze denken dat iedereen die loopt superkrachten heeft.
Ze hebben bewondering dat je je hardloopschoenen daadwerkelijk versleten kunnen zijn.
Ze zijn in schok als ze horen hoeveel kilometers je per week maakt.
Als je ze vertelt dat je net 10 kilometer hebt gelopen, denken zij dat je een marathon hebt gelopen. Ze
weten eigenlijk ook helemaal niet hoeveel kilometers een marathon is. Hoe schattig!
Ze weten niet wat een 'haas’ of een ‘pacer’ is.
Als je vertelt dat je twee uur hebt hardgelopen zijn ze onder de indruk. Ook al heb je misschien maar 10
kilometer afgelegd in die 2 uur. Van afstand hebben ze geen benul, maar ze vinden 2 uur lang.
Ze denken dat je elke wedstrijd wint.
Ze hebben geen idee wat echt ‘snel’ hardlopen is. Loop je 5 kilometer in 30 minuten? Wauw! Een
halfuur lopen!
Ze willen nooit over hardlopen praten. Dus spreek met ze af als jij er ook even niet over wil praten.
Ze kunnen je grootste supporters en cheerleaders zijn, maar ook een perfecte oppas voor je kinderen zijn
als jij een wedstrijd wil lopen.

Kortom, ook niet-hardloopvrienden komen van pas. Als supporter langs de weg, als oppas, maar ook om even
alles weer in perspectief te plaatsen.
(Bron: prorun)
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