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BESTUUR:
Voorzitter:

Kees Aerts

Secretaris:

Ellen Tesselaar

Penningmeester:

Jan Dito

Algemene Zaken

Erik Leibbrand

Technische zaken:

Marchel Keppel

Baanatletiek:

Martijn Nuijens

Wegatletiek:

Jan-Willem Schutte
( tot augustus )
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
Ooievaarstraat 20, 1781 VP

627759

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

06-30104490

610523
627208

646489 /
06-30722087
R.W. van de WIntstraat 10 , 1789 BB
623456 /
06-53192229

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

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
Chris Vermeulen
Ineke Smit
Mats Smit
Pieternel Ruiten
Cors van Kruining
Dennis Curvers
Matthieu Magielsen
André Marrenga
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1781 DR

627971
626814

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

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

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 woensdag 28 juni 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)

24 juni Ingeloop
interne trainingsloop
Van Duinoord naar Callantsoog
Kijk op de Noordkopsite.
Opgeven noodzakelijk.
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Noordkoppers gaan overal in de wereld en in ons eigen land
naar toe om lopen en loopjes te lopen. Dan zou je toch
verwachten dat de opkomst bij een zustervereniging zoals
Tas’82, wel groot zou zijn.
Maar het tegendeel is waar. Slechts tien clubgenoten waagden de “verre” reis naar Schagen en genoten daar van
de 10 EM, de 10,7 of 5 kilometer.
Bedroevend laag was ook de opkomst bij onze Trio-Estafetteloop. Slechts zes teams, dus 18 deelnemers! Ik kan
me voorstellen dat de organisatie daar erg verdrietig van wordt!
Hopelijk wordt de opkomst bij de komende strandlopen (waar in de trainingen aardig aandacht aan wordt
gegeven) wel iets om vrolijk van te worden!
Over een kleine vier weken hoort Djoao Lobles of hij degene is die naar het EJOF (Europees Jeugd Olympisch
Festival) in Hongarije gaat. Spannende tijden dus!
Mooie verhalen weer in dit clubblad. Geniet ervan en van het mooie weer (zolang dat duurt) bescherm je tegen
de zon en neem water mee als je gaat trainen! (niet alleen meenemen, ook opdrinken natuurlijk)
Myra van Es.

Het hemelvaartsweekend is net achter de rug en als de rook is
opgetrokken blijkt het een heel sportief, warm maar vooral
succesvol weekend geweest te zijn. Eerst zweten in Alkmaar
waar Isa Kollé de kogel steeds maar verder weg stoot. Deze
keer landde het projectiel op 15.24m!!, daarna ’s avonds de
melding dat Djoao Lobles zijn pr op de 800m dramatisch naar beneden heeft bijgesteld en met 1.52.67
momenteel 6e op de Europese ranglijst staat. Zondag deed hij er nog een schepje bovenop door met 50.29 weer
een limiet geslecht te hebben. Waar gaat dit eindigen….
We hebben inmiddels twee wedstrijden gehad op onze accommodatie en deze zijn succesvol verlopen. Ondanks
de onderhoudsperikelen werd er heftig gestreden en goed gepresteerd. Het mannen Masters team kwam tot een
8e plaats in Den Helder. Op 12 mei was een Heer en Meester wedstrijd op de Ruyghweg met een hoog aantal
deelnemers (105). De maand juni breekt nu aan en dat wordt de maand van de NK’s voor diverse atleten. Voor
de wegatleten staan de strandloopjes op het programma.
Inmiddels hoor ik zo links en rechts dat er beweging in de onderhandelingen zit tussen de gemeente en Defensie
en de Rijksvastgoeddienst. Blijkbaar gaat het nu toch echt gebeuren. Dat heeft later voor ons ook weer diverse
consequenties. Onderhoud, investeringen, clubgebouw zijn bekende onderwerpen, maar deze lijken nu
aanstaande te zijn. Ik verwacht dat het nog tot na de vakantie duurt voordat er iets naar buiten zal komen. Ik zal
u natuurlijk direct op de hoogte brengen als het zover is. Daarnaast proberen we op allerlei manieren geld
binnen te krijgen. Sponsoren, maar er zijn tegenwoordig ook andere initiatieven beschikbaar zoals de
vriendenloterij, die zich op de sport heeft gestort. Wanneer u een lot aankoopt gaat een deel van de inleg naar de
sportvereniging. Heeft u al een lot dan hoeft u alleen maar een koppeling te maken met de sportvereniging om
mee te doen aan de actie. Daarnaast is er een systeem met sportklicks, waarbij via internetaankopen punten
verdiend kunnen worden, die weer omgezet kunnen worden in geld. We kijken serieus naar deze twee opties,
waarbij de vriendenloterij op 30 mei via een belactie zal starten.
Ik wens iedereen veel sportplezier in de komende weken en voor de atleten die deelnemen aan een NK, veel
succes.
Kees Aerts
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MASTERSCOMPETITIE
Den Helder 7 mei 2017-05-24
Op zondag 7 mei, onder goede weersomstandigheden, was het weer een drukte van
belang op het sportpark aan de Ruyghweg. Deelnemers van 18 mannenteams en 6
damesteams streden voor een plaatsje in de competitiefinale in september.
Het mannenteam van Noordkop/DOKEV bleef uiteindelijk steken op een 7 e plaats en
staat momenteel op een 19e plaats landelijk. Daniël raakte net voor de start van de
estafette geblesseerd aan zijn enkel, maar dat werd op het laatste moment opgevangen
door Kees Aerts in te schakelen.
Op 25 juni is de 2e wedstrijd en wanneer het team nog 7 plaatsen kan stijgen, is een
finaleplaats de beloning. Of dat realistisch is zal op 25 juni blijken. De groep is
momenteel breder en sterker dan voorheen en er zijn nog wel mogelijkheden om
komend jaar ook met een damesteam te starten.
De uitslagen van 7 mei volgen hieronder:

Naam
Herman Jansen
Raymond Koen
Kees Aerts
Jeffrey Wassenburg
Tjerk Vos
John Klappe
Daniel Adriaansen
Aiwen Lobles
Ruud Kolle
Herman Jansen
Tjerk Vos
Kees Aerts
Aiwen Lobles
Totaal puntenaantal

Onderdeel
Verspringen
100m
Speer
1500m
Kogelstoten
Discuswerpen
Kogelstoten
Discuswerpen
400m
Hoogspringen
200m
Speerwerpen
100m
Verspringen
400m
1500m
4x100m

prestatie
5.16m
13.02sec
37.66m
4.24.62
13.02m
38.13m
14.87m
40.42m
1.02.94
1.30m
32.58sec
21.91m
13.94sec
3.71m
1.11.66
5.50.12
57.02sec

5214 pnt.
Kees Aerts
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OLYMPISCH STADION VAN DEN HELDER ‘2’
Dit is het tweede stuk over de uitdagingen waar SV Noordkop voor staat. In het eerste stuk is ingegaan op de
huurprijs. In dit stuk focus ik op het onderhoud van de accommodatie en de afspraken die daarover zijn
gemaakt.
De huurprijs is bepaald door de Rijksvastgoeddienst aan de hand van de situatie van de accommodatie op het
moment van in gebruikname (2010). In de algemene huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken
Domeinen 2008 die met de huurovereenkomst is afgesproken staat in artikel 4:
Het gehuurde is/wordt bij aanvang van de huur opgeleverd en door de huurder aanvaard in de staat waarin het
zich dan bevindt. Die staat wordt door partijen vastgelegd in een als bijlage aan de huurovereenkomst toe te
voegen en door partijen ondertekend opnamerapport, welk opnamerapport deel uitmaakt van de
huurovereenkomst.
Indien er bij aanvang van de huurovereenkomst geen opnamerapport is opgemaakt, dan wordt het gehuurde
geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die de huurder mag verwachten van een goed onderhouden
zaak van dezelfde soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken.
Dit is wat er in het contract is afgesproken over het onderhoud van de accommodatie. De bijlage is bij mij niet
bekend, maar dan geldt het 2e deel van artikel 4. Wij als vereniging hebben dit huurcontract getekend en
daarnaast een medegebruikersovereenkomst met de Marine getekend waarin voornamelijk de Arbo en
milieubepalingen zijn opgenomen.
In 2011 werd door de atletiekunie gemeld dat de accommodatie sinds 2003 niet meer was gekeurd, maar dat dit
op korte termijn wel moest gebeuren. In 2012 heeft SV Noordkop de keuring van de baan op zich genomen en
is in samenwerking met de Marine een ronde gelopen. Er waren tekortkomingen, maar deze waren nog te
overzien. De werpkooien en de ringen waren al afgekeurd, maar de overige onderdelen voldeden voor het
overgrote deel. Als gevolg van het keuringsrapport is een onderhoudslijst opgesteld van tekortkomingen.
Hiervan zijn de zaken die niet tot de vaste accommodatie horen grotendeels opgelost. De accommodatiepunten
zijn op de groot onderhoudslijst geplaatst. We spreken dan over de vervanging van de rondbaan, het vervangen
van de werpkooien door een nieuwe moderne kooi en het aanpassen van de verspringaanlopen.
Vanaf deze tijd is er regelmatig overleg geweest tussen de Marine en SV Noordkop en kwam de discussie over
het onderhoud op tafel. De Marine stelde dat zij niet hoefde te voldoen aan de reglementen van de atletiekunie
omdat dit niet expliciet in het onderhoudscontract was vermeld. Het belang voor de Marine ligt alleen in de
rondbaan omdat deze gebruikt wordt voor de Defensie conditie proef (DCP) die elke marineman/vrouw elk jaar
moet uitvoeren. Het middenterrein wordt door de Marine niet of nauwelijks gebruikt. Vroeger waren er jaarlijks
atleten of defensiemedewerkers die op gingen voor de NSF medaille, waarbij een aantal atletiekonderdelen
moeten worden uitgevoerd. Tegenwoordig is er niemand meer die hier aan mee wil doen.
In 1990 is de huidige atletiekbaan aangelegd door aandringen van de gemeente en de atletiekvereniging. De
Marine en de gemeente Den Helder hebben hiervoor de handen ineengeslagen. De baan ligt nu al ruim 25 jaar
op de Ruyghweg, maar in de tussentijd is er binnen Defensie nogal wat veranderd. In 2005 is er 1 miljard
bezuinigd en in 2012 nogmaals 1 miljard. De organisatie is daardoor helemaal op de schop gegaan en de marine
is van ruim 20.000 medewerkers naar de huidige 10.000 medewerkers gegaan. De vastgoedzaken zijn nu
ondergebracht bij de Rijksvastgoeddienst en de gelden die Noordkop en Sportlust afdragen gaan de algemene
staatskas in en komen niet ten goede aan de Marine om zorg te dragen voor het onderhoud van de
accommodatie. De prioriteit van de gelden die de Marine krijgt toegewezen voor onderhoud aan vastgoed ligt
niet bij de Ruyghweg. Dat dit de kwaliteit van de accommodatie niet ten goede komt is duidelijk zichtbaar. Op
het sportpark worden de tennisbanen niet meer onderhouden en het kinderdagverblijf is sinds juli 2016
verhuisd. De enige overgebleven activiteit is nog de DCP voor de Marine en de trainingstijden voor de twee
atletiekverenigingen binnen Den Helder.
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In de periode van 1990 tot 2010 betaalde de Gemeente de huur aan de Marine en fungeerde als tussenpersoon
voor Noordkop en Sportlust. In 2010 is het sportbeleid van kracht geworden voor alle gemeentelijke
sportaccommodaties. Dit hield voor de verenigingen die op een gemeentelijke sportaccommodatie hun sport
bedrijven in dat zij 15% van het onderhoud moesten betalen en 85% wordt door de gemeente betaald. Sportpark
Ruyghweg is geen gemeentelijk sportpark en viel daarom buiten de regeling en zo kon SV Noordkop geen
aanspraak maken op deze regeling, maar moest daarom noodgedwongen marktconforme prijzen betalen. De
gemeente Den Helder heeft zich teruggetrokken als tussenpersoon voor de Ruyghweg, waardoor de
atletiekverenigingen zelf een contract moesten sluiten met de Rijksvastgoeddienst. Het overdragen van de
bestaande afspraken had een mooie start geweest, maar zo is het niet gegaan. Uiteindelijk zijn er afspraken
gemaakt en contracten getekend.
De gemeente heeft zich heel lang afzijdig gehouden en steeds aangegeven dat zij geen partij waren in het
overleg over onderhoud en beheer van de atletiekaccommodatie. Gelukkig kan de vereniging gebruik maken
van het subsidiebeleid van de gemeente, waarbij de leden jonger dan 23 en ouder dan 60 de hoogte van de
subsidie bepalen. Gelukkig heeft Noordkop veel leden in beide groeperingen waardoor de kosten van de
accommodatie minder hoog uitvallen. Maar door deze situatie gaat een groot aandeel van de inkomsten van de
vereniging op aan huur van atletiekaccommodatie en zaalhuur voor de wintermaanden.
In 2016 heeft SV Noordkop de keuring wederom bekostigd. De resultaten waren bedroevend en niet
verrassend. In de rondbaan zitten overal scheuren en aan de overzijde begint de baan zelfs omhoog te komen,
mogelijk vanwege wortelgroei. De grasmat is bedroevend slecht. Deze ligt momenteel na jaren van beperkt
onderhoud ongeveer 5 a 10 centimeter boven de rondbaan en de aanloopvlakken. De discusringen liggen in een
kuil en zijn nodig aan een onderhoudsbeurt (vervanging) toe. De sectorlijnen (75 centimeter lang) langs de
ringen en de speerwerpaanloop zijn overgroeid door het gras en amper meer zichtbaar.
Bij de competitiewedstrijd voor masters op 7 mei en een week later de wedstrijd voor het Heer en
Meestercircuit is duidelijk geworden dat wanneer er niet snel iets gebeurt er komend jaar geen wedstrijden
zullen worden toegewezen aan Den Helder.
Het beloofde groot onderhoud schuift vrolijk elk jaar weer van de kalender naar het volgende jaar. De ramingen
voor een groot onderhoud worden geschat op ongeveer 8 ton Euro.
Nu lijkt het erop dat de gemeente de accommodatie op (korte) termijn gaat overnemen, maar het is niet bekend
onder welke voorwaarden. De Marine heeft de activiteiten aan de sportaccommodatie beperkt tot het maaien
van het gras en het beschikbaar houden van de rondbaan.
Hoe de accommodatie na de overname eruit komt te zien is nog helemaal open. Een sportpark samen met
sportservice en in de vorm van een beweegpark waarbij mogelijk andere sportverenigingen of clubs kunnen
aansluiten en mogelijk een open clubgedachte kunnen lanceren? Is dat haalbaar en/of wenselijk?
Momenteel moeten we vooral geduldig zijn. Na overname van de accommodatie door de gemeente komen we
onder het sportbesluit te vallen en zal er het een en ander gaan veranderen op het sportpark.
We hopen maar dat de onderhandelingen tussen de gemeente en Defensie vruchtbaar zijn en op korte termijn tot
een voor ons gunstige oplossing gaan leiden. Maar dan duurt het nog steeds meer dan een jaar voordat de
accommodatie weer op orde is.
Volgende maand sluit ik af met een stuk over het clubgebouw waar we ook al 80 jaar op wachten.
Kees Aerts
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Tweede wedstrijd Pupillen competitie regio 1-3-4
Het was een erg drukke wedstrijd bij DEM in Beverwijk. In plaats van de gebruikelijke 5 poules, waren de
Noordhollandse verenigingen nu verdeeld over 4 locaties, en dat hield in dat iedere organisator ruim 300
kinderen te verwerken kreeg. Van Noordkop stonden er 14 pupillen en 2 estafetteploegen aan de start. Chelsea
Striet blonk uit met een hoogte van 1.20 m bij het hoogspringen en won bij de MPA1. Bij de MPB was Amber
Olij de beste bij het balwerpen en werd verrassend 3e in het eindklassement.
De derde wedstrijd wordt op 17 juni bij Noordkop gehouden.
Uitslagen :
Pl Jongens pup A.2
10 Pol Gombault
11 Andy Gielen
16 Pim Nuijen
19 Tom Jansen
Jongens pup B
29 Jaron de Weert
Jongens pup C
31 Timo Arts
meisjes pup A.2
30 Sofie Rieuwers
Meisjespup A.1
1 Chelsea Striet
6 Amber Adriaansen
15 Lisa Kiekebos
20 Louise Jansen
Meisjes pup B
3 Amber Olij
27 Iris Postmus
Meisjes mini
9 Mirthe de Weert

Estafette :

60m
10.14
10.32
10.71
10.53
40m
8.19
40m
9.26
60m
11.51
60m
9.95
10.71
11.06
11.10
40m
7.48
8.00
40m
8.75

Kogel
6.87
5.65
6.02
5.27
Bal
12.68
Bal
4.45
Kogel
3.33
Bal
23.18
26.94
14.45
15.38
Bal
27.03
9.53
Bal
11.34

JPA2 4x60m 3e in 40.43
MPA1 4x60m 3e in 40.65

Ver
3.25
3.50
3.20
3.03
Ver
2.58
Ver
1.95
Ver
2.83
Hoog
1.20
1.05
0.95
0.90
Ver
3.22
2.55
Ver
2.31

Ptn
1283
1232
1141
1084
Ptn
763
Ptn
301
Ptn
776
Ptn
1336
1163
870
843
Ptn
1223
729
Ptn
600

Ploegen :

600/1000m
4.18.9 (10e)
4.39.8 (13e)
4.31.4 (12e)
3.53.8 (4e)
4.59.4 (28e)
3.08.7 (20e)

4.00.3 (3e)
4.19.6 (10e)
4.35.7 (16e)
4.22.1 (12e)
4.26.5 (8e)

2.41.4 (5e)

JPA2 3e
MPA1 2e

Wedstrijdprogramma zomerseizoen 2017.
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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Wedstrijd Castricum
Op zaterdag 20 mei werd in Castricum een open wedstrijd voor pupillen gehouden.
Tijdens deze sterk bezette wedstrijd verbeterde Mirthe de Weert 4 persoonlijke records. Een week eerder had ze
dat ook al gedaan. Bovendien werd ze 3e op de 600m. Mila Darphorn genoot van haar eerste wedstrijd als
minipupil. Van wedstrijdspanning leek ze geen last te hebben en op de 600m perste ze er nog een mooie
eindsprint uit.
Tom Jansen eindigde op de 1000m met een tijd van 3.51.2 net buiten het podium.
Uitslagen :
Pl meisjes mini
5 Mirthe de Weert
12 Mila Darphorn
meisjes pup C
5 Leila Smits
jongens pup C
14 Finn Zoutzeling
18 Stan Darphorn
19 Timo Arts
jongens pup A1
11 Alex Poortvliet
meisjes pup A.1
6 Merel Meesters
10 Tara Darphorn
13 Vera Bisdonk
jongens pup A.2
5 Pim Nuijen
8 Tom Jansen
meisjes pup A.2
20 Fatia Kamal Hamda

punten
651
267
punten
968
punten
735
617
560
punten
877
punten
1089
906
769
punten
1276
1134
punten
953

40m
8.65
9.95
40m
7.60
40m
8.01
8.71
8.85
60m
11.15
60m
10.15
10.73
11.22
60m
10.23
10.52
60m
11.26

ver
2.42
1.88
ver
2.77
ver
2.45
2.21
2.14
ver
2.99
ver
3.50
3.18
2.66
hoog
1.15
1.05
hoog
1.00

bal
12.02
6.72
bal
16.60
bal
10.95
13.08
11.73
bal
14.94
bal
13.46
11.38
12.99
kogel
5.61
5.18
kogel
4.48

600m
2.38.1
3.17.3
600m
2.30.5
600m
2.29.9
2.35.3
2.35.6
1000m

plaats
3
11
plaats
5
plaats
8
11
12
plaats

1000m
4.35.5
4.35.5

plaats
9
9

1000m
4.11.8
3.51.2
1000m
3.56.9

plaats
7
4
plaats
6

Timo Arts

Merel Meesters

Stan Darphorn
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VRIJWILLIGER
in the picture
Wim (62) is sinds 1990 lid van
Noordkop en afgelopen jaarvergadering
“in ’t zonnetje” gezet omdat hij jarenlang
bij de wegcommissie ervoor heeft
gezorgd dat al het materiaal voor de
wedstrijden altijd op de juiste plek
kwam. Maar hij doet meer…
Wim vertelt:
In 1988 zaten onze jongens al op atletiek
aan de Linie, ik bracht ze en ging dan
zelf hardlopen. Jaap Wassenburg had dit
een paar keer gezien en vroeg me of ik
niet wilde komen helpen. Na enige
aarzeling ben ik de uitdaging aangegaan.
Van het een komt het ander, dus de
opleiding in en wel de J.A.L (Jeugd
Atletiek Leider) gedaan. Een heel
schoolseizoen elke zaterdag naar
Castricum, waar de cursus gegeven
werd. Vervolgens ben ik 10 jaar
jeugdtrainer geweest. Mijn vrouw Els
was in die tijd nauw betrokken de
baanatletiek, dus de hele familie was Noordkop. Dat maakt het wel makkelijker om er veel tijd in te
stoppen. Tussendoor ook de nodige jury cursussen gedaan: algemeen, commissaris vertrek en
vervolgens starter. Na aandringen van Frans Breed: “er moeten jongeren bij komen”.
Dit doe ik nog steeds met heel veel plezier, vooral het starten van de mini’s en pupillen is geweldig om te
doen.
Na mijn trainers “carrière” heb ik een tijdje “niets” gedaan (alleen het starten is gewoon doorgegaan) en
had ik meer tijd voor mezelf om hard te lopen, onder andere bij Frans Forrer, waar ik ook mijn beste
tijden heb gelopen en waar ik steeds over loop op te scheppen op de trainingen.
Toen ik gevraagd werd voor de wegcommissie ben ik daar ingestapt.
Dat heb ik ook 10 jaar met plezier gedaan. Een mooie club mensen die ook met plezier hun hobby
uitoefenen. Het uitzetten van het parcours is altijd een hele klus, maar met mijn maatje Jan Kooyman
was het altijd lachen. Jan is ook zo’n man die altijd op de achtergrond meedraait.
Bij deze wil ik dus Jan nomineren voor de volgende maand. Hij zal me dit niet in dank afnemen, maar
Jan, toch maar gedaan.
Wim nomineert voor de volgende maand: ………………….. als vrijwilliger “in the Picture”.
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2E COMPETITIE C-JUNIOREN
Zaterdag 27 Mei was de 2e wedstrijd bij Hylas in Alkmaar. We vertrokken deze keer met vier auto`s vanaf de
baan.
Helaas had Yassin zich op het laatste moment weer afgemeld. Gelukkig was hij deze keer niet ingedeeld bij de
estafette, want bij de eerste wedstrijd meldde hij zich ook af en toen konden we dus geen estafette lopen omdat
Dylan door een blessure nog niet kon sprinten.
Het weer was goed, iets te warm voor de langere loopnummers, maar door de wind was het net uit te houden.
Veel drinken en blijven smeren was het motto van de dag.
Het jongens team bestond uit Dylan, Jesper, Jeffrey, Ryan en onze nieuwe aanwinst Aishel. En bij de meden
waren dat Cindy, Maritza, Andrea, en Suzanne.
Hoewel het geen toptalenten zijn heeft iedereen weer goed naar kunnen gepresteerd. Bij de meiden was er een
2e plaats bij Discus met 22.60m voor Cindy en bij Hoog een 3e plaats met 1.40m voor Suzanne. Maritza liep
voor de eerste keer een 800m in een keurige 2.37.14. Bij de jongens was er een 4e plaats op de 4x100m in
54.61, en bij Kogel een mooie 3e plaats voor onze nieuweling Aishel met 9.69m
Overall werden de jongens 6e en de meiden 8e.
De enige smet op de dag was er voor Suzanne, die door een iets te fanatieke scheidsrechter werd
gediskwalificeerd omdat ze op de 80m Horden volgens hem niet correct over de Hordes was gegaan. Geen
discussie mogelijk!
De topprestatie van de dag kwam echter van de D-Junioren die ook hun 2e wedstrijd hadden. Isa Kollé won het
kogelstoten In een nieuw Pr. en clubrecord met 15.24m
Het was al met al een geslaagde dag. Moe en rood verbrand kon iedereen weer op huis aan.
Op 10 Juni is onze derde en al weer laatste wedstrijd bij Nova in Warmenhuizen. Hopelijk is dan iedereen weer
aanwezig.
Marcel Steenvoorden.
SPANNENDE TIJDEN
Spannende tijden voor Djoao Lobles,
Tijdens de eerste wedstrijd van de Heer en Meester in Alkmaar liep Djoao een super snelle
800 meter. Al snel werd hem verteld dat hij bijna een limiet had gelopen voor de EJOF.
Dit staat voor Europese jeugd Olympisch festival. Dit thuis maar eens opgezocht en de
limiet is: 1.57.20. Djoao liep in Alkmaar 1.57.63. Op de site van de EJOF stond ook dat er
maar één atleet per onderdeel wordt meegenomen. Twee weken later, 30 april deed Djoao
mee met de competitie voor de senioren in Santpoort. Ook hier liep hij een 800 meter en
wel in 1.56.79 dit betekent dus dat hij het limiet gelopen heeft.
Na wat onderzoek op internet kwamen we erachter dat ook Najib Hassan (dit was een tegenstander van Djoao
bij de indoor in Apeldoorn) de limiet al gelopen had bij de indoor begin dit jaar. In overleg met Raymond Koen
is er een wedstrijdschema opgezet om ervaring op te doen en om in goede vorm te komen voor de NK op 30
juni en 1 juli. Na dat NK wordt besloten wie er mee gaat naar Hongarije voor de EJOF.
Op naar Lisse, 13 mei, om een goede 1000 meter tijd neer te zetten. Mooie race met wederom een eerste plaats
in zijn serie. Tijd: 2.29.12. Vrijdag 19 mei in Warmenhuizen een wat kortere afstand de 400 meter. Ook dit ging
Djoao goed af, tweede plaats in zijn serie met een tijd van 51.65. Ook maar een rit naar België gedaan.
Oordegem schijnt een snelle baan te hebben en jawel Djoao liep een spannende, maar mooie, 800 meter in
1.52.67. Nu nog maar 300ste langzamer dan Najib. De mannen hebben regelmatig app contact en voelen beiden
aan dat het spannend gaat worden. Echt ongelooflijk maar een dag later, 28 mei, loopt Djoao voor de senioren
competitie een 400 meter. Ook hier loopt hij het limiet van 400 meter in een tijd van 50.29. Nu nog een kleine
vier weken te gaan en dan weten we meer.
Djoao gaat nog een paar belangrijke wedstrijden lopen aankomende tijd. Vele mensen duimen voor hem en we
hopen allemaal dat hij naar Hongarije mag.
Gerda de Jong.
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BAAN C I R C U I T 2 0 1 7
• 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 FINALE 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

Info.: www.baancircuit.tk of Rosita Poldervaart 0223-637178. e-mail: r.d.p@outlook.com

DAGPRIJS VOOR CISKA BOSMA MET KOGELSLINGEREN BIJ NOORDKOP
2e wedstrijd Baancircuit Heer & Meester 12 mei 2017
107 atleten, een ongekend aantal voor SV Noordkop atletiek. Eindelijk hadden we die magische
grens van 100 overschreden. Het gaf een gezellige drukte overal. En we hadden wel 3 Speciales:
Kogelslingeren, Hink-stap-springen en de Zweedse Estafette. Ook het weer was goed, al dreigde het
met wat gerommel en tien spetters regen, die mij met de camera naar binnen deden vluchten, maar
toen was het weer droog ook. Ja dat was enkel om te plagen.
Het verslag hebben jullie verder al kunnen lezen op de Noordkop site. Met Ciska Bosma die de
Dagprijs won door met kogelslingeren de verste afstand bij de vrouwen neer te zetten nl 32,22m.
Jeffrey Wassenburg nu M35+, die bij kogel wel de record afstand had met 14,80m, (bij een andere
categorie goed voor de bonus), maar die nu in Kees Aerts zijn meerdere moest erkennen, deze kreeg
nl als M55+ voor zijn 13,33m 901pnt. En dus de Bonus (een van de in totaal 3 Bonussen). Maar het
blijft binnen de club en dat is ook wat waard.
Met kogelslingeren viste Jeffrey eveneens achter het net. Weliswaar de record afstand van 39,80m,
maar het bestaande record was 39,17m van een M70+ en die scoorde daarmee 926punten. Dus ook
hier geen Bonus voor Jeffrey.
18

Raymond Koen loopt een sterke 800m in 2.04,27min., goed voor 703 punten. Maar ook hij is nu
jonge master 35+, en het huidige Baancircuitrecord staat op 2.04,92min gevestigd door een M40+,
die daarmee 785pnt scoorde. Jammer, maar dit doet toch aan die mooie prestaties niets af.
De oudste atleet die het Baancircuit ooit bezocht heeft en enthousiast meedoet aan de werpnummers
is onze eigen clubgenoot Nico
Ridder en ik vind het een hele eer
hem onder de deelnemers van ons
Baancircuit Heer en Meester te
mogen tellen.
Door het grote aantal deelnemers
en doordat elke score gemeten
werd, duurde het kogelslingeren
wat langer, waardoor er maar vier
pogingen konden worden gegeven.
Jammer, vooral voor diegenen die
hier speciaal voor waren gekomen.
Er klonk dan ook wat gesputter
hier en daar. Maar ik hoop dat men
uiteindelijk wel heeft begrepen dat
het niet anders kon i.v.m. de veiligheid.
Zo zie je maar weer nu de site van het Baancircuit ontbreekt, wat een gemis dat is. Daarop geef ik
altijd wel aan dat er minstens drie pogingen gegeven worden of meer naargelang er tijd is i.v.m.
veiligheid. Maar dat is niet het enige. Elke wedstrijd worden er foto’s gemaakt die normaal op onze
site gezet werden. Nu stuur ik ze naar de betreffende club die de wedstrijd heeft gehouden, maar dan
is het toch maar afwachten of ze de foto’s op hun site plaatsen.
De verslagen vond ik tot nu toe wel terug. En wat te denken van de ranglijst met de tussenstand van
de circuitpunten die elke atleet verdient…. En de lijst met Baancircuitrecords….
MAAR….ik heb goed nieuws. Ik ben in onderhandeling met mijn zoon die voor ons wel een nieuwe
site wil maken. Of we zo gelukkig
mogen zijn die nog voor de grote
vakantie te bezitten weet ik niet,
maar wat in het vat zit verzuurt
niet. Allereerst zal ik daar dan alle
gegevens van dit jaar op zetten,
maar ik zal dan ook zorgen dat we
ons archief weer grotendeels terug
kunnen kijken.
Ja dit was een beetje ter zijde.
maar toch wel een zeer belangrijke
kwestie.
De uitslagen zijn te vinden op
www.atletiek.nu maar dat wisten
jullie al wel. Het is wel frappant
hier te zien dat de aangegeven hoogtepunten van Noordkop atleten allemaal Masteratleten zijn.
De volgende wedstrijd bij Nova zal ik er helaas niet bij zijn, maar ik zal wel zorgen dat flag en
prijzen ter plekke zijn.
Rosita
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RECORD AANTAL DEELNEMERS BIJ NOVA IN WARMENHUIZEN
3e wedstrijd Baancircuit Heer & Meester 19 mei 2017
188 atleten las ik bij de uitslagen van de 3e wedstrijd van ons Baancircuit bij Nova, een Record
aantal en van Piet Nuijens hoorde ik dat er zelfs 223 deelnemers waren. Er was nl een grote groep
TDR atleten. Een groep atleten die van school uit een trainingsprogramma volgt en dientengevolge
geen licentie heeft. Maar dat doet er niet toe, de opkomst was gewoon grandioos.
Nee ik was er zelf niet bij (voor de 2e keer maar je ziet ik ben niet onmisbaar). Nico Ridder was zo
vriendelijk de vlag en de prijzen mee te nemen en de record lijst had ik zelf naar Bram Berkhout van
Nova gestuurd. Nee Ik zat in Hilvarenbeek, een gezellig dagje in het safaripark Beekse Bergen met
mijn kinderen en kleinkind. En daar heb ik geen spijt van. Het weer was wel niet zo mooi (de
slechtste dag van de week) maar het was droog en bovendien was het niet druk.
Maar terug naar de wedstrijd. Ik had Kevin van AVW bereid gevonden foto’s te maken, ja want TP
onze vaste fotograaf, was er ook niet. Hij genoot met zijn vrouw van een korte maar welverdiende
vakantie. Ik heb de foto’s ondertussen van Kevin ontvangen en zal zorgen dat ze die bij Nova krijgen
om op de site te zetten.
Dan heb ik natuurlijk de uitslagen bekeken en daar ik van Bram nog geen lijst heb gekregen met
records en Dagprijzen, heb ik dat zelf maar uitgezocht. Het was wat prestaties betreft geen super dag,
maar er waren toch 3 records. Geen Noordkop atleten waren hierbij betrokken.
V55+ Hanny Barnhoorn (Trias) verbrak ‘t Baancircuitrecord speer met een worp v. 31,12m (789pnt)
De andere 2 Records vielen op de 4x200m Speciale. En dat waren precies de teams die ook de
Dagprijs wonnen omdat ze het snelste vrouwenteam en het snelste mannenteam waren, dus dat was
dubbel feest. Bij de mja van Nova liepen Amber en Linda Hurkmans, Jolijn Prins en Carlien Wabeke
in 1.57,81min naar de finish en bij de Mannen senior liepen Kars en Paul van der Gragt, Tijmen de
Hart en Mark Roosien in 1.32,34min naar de overwinning.
Ja dit was een algemeen stukje, dan nu de Noordkop atleten, dat waren er toch 15. Ja we hebben een
flink aantal atleten die regelmatig de wedstrijden van het Baancircuit bezoeken. En ik heb een par
mooie foto’s gevonden van enkelen van hen bij Nova.
Dit was het dan voorlopig. In juni geen wedstrijden van het Baancircuit. De 4 e wedstrijd vindt plaats
bij Hera op 7 juli, nog net voor de grote vakantie. Hier ook een Hink-stap Speciale, verder een 100m,
200m, 400m, 800m en een 3000m en de technische onderdelen hoog kogel en discus. Hopelijk zien
we hier ook weer een groot aantal atleten van Noordkop terug. De inschrijving is geopend en er staan
al 2 atleten op de lijst (nee niet van Noordkop) De Dagprijs valt dus op de Hink-stap Speciale voor
de beste man en de beste vrouw.
Ik zal met Bram Berkhout in overleg gaan en vragen of hij de ranglijst up to date wil maken en dan
hoop ik die voor 7 juli bekend te maken, zodat we weer weten waarvoor we strijden.
Succes (ook bij jullie andere wedstrijden ) en tot ziens op de baan bij Hera.
Rosita
Hieronder dan de uitslag van alle Noordkop-atleten (21 in totaal):
2e wedstrijd Baancircuit Heer & Meester 12 mei 2017.
Jjb
mjb

Niek Kolle
Isa Kolle

jja

Suzanne de Wit
Djulyan van der Mee

1e 1500m
5.
2e kogel
2e 100m
5e 100m
1e Hink-stap springen
1e ver
20

17,40 min
11,27 m
14,16 sec
14,69 sec
11,52 m
5,89 m.

Msen Rutger Keet
Kevin van Grieken
Jesse van der Mee
Vsen Mariska Tuijp
Manon Haakman
Tiana Dekker
Merel van den Broek
M60+ Tjerk Vos
M35+ Raymond Koe n
M35+ Jeffrey Wassenburg
M55+ Kees Aerts
M80+ Nico Ridder
Mmas Alwen Lobles
M45+ Frits van Twuyver
V35+ Ciska Bosma
V65+ Nel Pot
Vmas Gineke Oosterhuis

1e 800m
4e 100m
3e 200m
4e 200m
1e Kogel
1e discus
1e kogelslingeren
1e Hink-stapspringen
2e Hink-stapspringen
1e hoog
4e 800m
1e ver
2e 100m
1e 1500m
1e Kogelslingeren
1e kogel
2e kogel
3e discus
7e Kogel
8e discus
2e 1500m
4e 1500m
1e discus
1e Kogelslingeren
1e kogel
4e kogel
2e 800m

1.

2.
2.

5.
5.

2.

57,00 min
12,02 sec
24,09 sec
24,37 sec
9,96 m
34,67 m
25,86 m
10,78 m
10,18 m
1,35 m
56,60 min
4,27 m
13,57 sec
04,30 min
39,80 m
14,80 m
13,33 m
36,22 m
7,85 m
19,83 m
15,70 min
26,70 min
32,74 m
32,22 m
10,16 m
6,92 m
56,60 min

Hieronder dus eerst de uitslag van alle Noordkop-atleten:
3e wedstrijd Baancircuit Heer & Meester 19 mei 2017
Jjb
mjb
jja

Djao Lobles
Tijmen van Leeuwen
Suzanne de Wit
Noa Zoon
Isa Raadgers
Djulyan van der Mee

Msen Jesse van der Mee
Rutger Keet
David Bruul
Vsen Merel van den Broek
M60+ Tjerk Vos
M35+ Jeffrey Wassenburg
M80+ Nico Ridder
V65+ Nel Pot
Vmas Gineke Oosterhuis

1e 400m
6e 1500m
12e 400m
4e 100m
3e 1500m
4e 1500m
1e ver
2e 100m
1e 100m
2e 400m
2e speer
4e 400m
1e ver
1e Kogel
4e Kogel
5e speer
2e kogel
4e speer
3e 400m
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5.
5.
5.

1.

1.

51,63 min
17,40 min
61,62 min
14,49 sec
10,60 min
25,80 min
5,65 m.
12,38 sec
11,61 sec
52,25 min
13,17 sec
17,30 min
4,46 m
14,36 m
7,62 m
20,22 m
7,05 m
14,96 m
17,20 min

HEERENVEEN RONDE VAN ORANJEWOUD 06-05-2017
5 km: Gineke Oosterhuis 24.03 5e van 80 vrouwen.
10 km:Pascal v/d Vendel 39.49 7e van 95 mannen; Frits van Twuyver 40.01 8e van 95 mannen;
Erik Leibbrand 42.41 17e van 95 mannen; Claudia Geldermans 4e van 77 vrouwen
Pascal v/d Vendel
Oranjewoudloop in Heerenveen. Vandaag de 10 km gelopen in Heerenveen, start en finish voor het stadion van
Heerenveen. Zonder verwachtingen gestart en vanaf het begin rond de 4 min/km gelopen, sneller dan ik
verwacht had en op 5 km klokte ik net onder de 20 min. Daar was ik al super blij mee, vervolgens kroop de km
omhoog en tevens de hoop op een tijd onder de 40 min. Maar met een tijd onder de 41 zou ik ook al erg blij
zijn. 600 m voor het einde liep ik samen met Frits die mij bij 7 km
voorbij kwam, maar waar ik op het laatste stuk weer bij kon komen.
Een blik op mijn horloge vertelde me dat een laatste hele snelle 500 m
mij nog onder de 40 min kon brengen. Dus het gas erop met nog één
bocht te gaan om vervolgens 300m in een rechte lijn naar de finish te
lopen. In de verte zag ik de seconden wegtikken richting de 40 min,
alles deed pijn en mijn ademhaling en hartslag zaten aan de max, 100
m voor het einde nog een keer aangezet en op 39.55 over de finish!
Super blij mee en zeker niet verwacht.
Als herinnering een handdoek en een milkshake en quaterpounder bij
de Mac om het te vieren.
Gineke Oosterhuis
Mear dan dit siet der net yn hjoed . 5.2 km een vijfde plek overal.
Maar
wel
56
sec
sneller
dan
vorig
jaar
.
Gezellig ritje en een hapje bij de Mac na afloop. Op naar volgend jaar
.
Claudia Geldermans
De foto is heel leuk....de uitslag net iets minder. We hoopten beiden
om er ook op te mogen staan.....helaas…Gineke 5e en ik 4e....volgend
jaar maar in de herkansing!
10 EM VAN SCHAGEN 07-05-2017
5 km:
10,7 km:
Djoao Lobles
0.15.07*
Ricardo Link
Rutger Keet
0.15.40*
Lisette Tak
Nel Pot

0.52.21
0.56.49
1.05.28

10 EM:
Tim Tesselaar
Ronald Jacobs
Ruurd Bomstra
Joost Bussem
Myra van Es

0.58.42
1.04.58
1.21.16
1.25.46
1.28.22

Lisette Tak
De 10EM van Schagen….Al niet helemaal zonder pijntjes aan de start van de 16.1km Niet makkelijk maar
gaandeweg besloten verstandig te zijn en de korte afstand te doen. Na 10.7km gefinisht in 56.49
Ricardo Link
Vandaag stond de 10 km van Schagen op het programma. In het begin iets te snel van start gegaan daarna mijn
tempo vast weten te houden. Op de dijk grotendeels tegenwind en helaas kon ik niet aansluiten bij een groepje.
Laatste twee km windje mee maar behoorlijk warm. Uiteindelijk was het iets meer dan 10 km, dus toch wel
weer tevreden met mijn tijd.
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Myra van Es
Op pad met Nel naar Schagen. Niet ver van huis, maar in die korte tijd konden we nog aardig wat wegkletsen!
Vorig jaar moest je je startnummer van de voorinschrijving net boven de trap ophalen, levensgevaarlijk! Dat er
naar onze opmerkingen van toen is geluisterd, bleek aan de veilige plek waar we ze nu op konden halen.
Ik had drie doelen vandaag: ontspannen lopen, binnen de 1u30 finishen en Riet Tas inhalen. Van die drie heb ik
er anderhalf gehaald: ik ben binnen de 1u30 gefinisht en ik heb redelijk ontspannen gelopen. Maar Riet heb ik
niet ingehaald, ik had haar wel steeds in het oog (als ik ogen in mijn rug had gehad was dat dus de goede positie
geweest, maar ze zaten waar ze horen te zitten), bij de waterpost bij het ingaan van het tweede rondje was ik
zelfs vlak bij haar, maar uiteindelijk was zij toch de snelste (en ruim drie jaar jonger) ook al scheelde het maar
16 seconden, één seconde per kilometer!.Het was gelukkig niet zo warm als een paar dagen geleden was
voorspeld, maar op het stuk van de dijk af had ik spijt dat ik mijn singlet niet aangetrokken had, daar was het
echt warm!
Al met al ben ik blij met het resultaat (en heb me thuis meteen ingeschreven voor de Dam tot Damloop). Nel en
ik hadden de douches voor ons alleen, ons volgende avontuur is Rondje Oudijk.
ROTTERDAM 07-05-2017
Het is al gezellig druk in Rotterdam op de zondagochtend van de 7 e mei.
Behalve voetbalfans (Feyenoord speelde die dag tegen de eveneens
Rotterdamse club Excelsior, 0-3) waren er maar liefst 3700 lopers naar
Rotterdam gekomen. De lopers deden mee aan de 2 e editie van de
Rotterdam Urban Trail. Ook wij, Evert, Karin, Maureen, Erna en Hedy
waren van de partij.
De organisatie van deze tweede editie had een parcours van ongeveer 13 km uitgestippeld langs diverse
highlights van Rotterdam. De start bevond zich bij het Nieuwe Instituut. De deelnemers gingen verspreid over
vijf waves van start. Onderweg kwamen we langs en door o.a.
Miniworld Rotterdam, het Groot Handelsgebouw, Brouwerij Noordt ‘,Parkeergarage WTC (Een echte
kuitenbijter van 90 meter die ook nog eens in cirkelvorm naar boven gaat), Bibliotheek Rotterdam, de
kubuswoningen van Piet Blom en het oogziekenhuis.
De sfeer was fantastisch.
De finish was weer op het Museumpark waar wij lopers een ontbijtje en een
herinneringsmedaille ontvingen.
Evert en Karin van der Burg,
Maureen de Groot
Erna van Bremen en
Hedy Verheijen
VLIELAND VUURTORENLOOP 14-05-2017
Johan Slootweg liep de 10 ZeeMijlen (18,5 km) in 1.29.37
TRIO ESTAFETTELOOP
In deze bijdrage wil ik een lans breken om ook volgend jaar en de
jaren daarna de Trio-Estafetteloop te houden. Woensdag 17 mei was
het weer zover, de loop werd voor de zoveelste keer gelopen. Er waren
slechts zes trio's aanwezig en toch was het weer geslaagd. Er waren
redelijk wat toeschouwers en er waren leuke snelle teams en leuke mix
teams.
Sommige leden van de organisatie lieten – begrijpelijk – geluiden
horen die erop duiden dat zij het niet meer zo zien zitten. De
organisatie verdient een grote pluim. Het was weer heel goed
georganiseerd. Dan is het jammer dat er deze keer zo weinig
aanmeldingen waren. Dat deel van de organisatie kan wellicht beter.
Veel leden die ik sprak weten niet eens van het bestaan van de loop.
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E.e.a. was duidelijk aangekondigd in het – digitale – clubblad en op de site, maar de exacte tijd was
bijvoorbeeld moeilijk te vinden.
Ook op de trainingen moet reclame worden gemaakt voor de loop. Ongetwijfeld zijn er meer tips te geven om
het aantal trio's weer op een goed niveau te brengen. Vorig jaar liepen er 13 trio's mee. Helaas kon ik deze keer
niet meelopen. Volgend jaar wil ik er weer bij zijn als deelnemer. Ik weet zeker dat met vereende krachten en
flinke steun voor de organisatie 2018 weer een forse deelname te zien zal geven.
Bij voldoende bekendheid zullen er ver van te voren, kort van te voren en op de dag zelf (gewoon een uur voor
de start melden!) weer leuke en goede teams worden gemaakt, met de meest fantastische namen. Laten wij
leden volgend jaar, door massaal aan de start te komen, er voor zorgen dat de organisatie van de TrioEstafetteloop met volle tevredenheid kan terugkijken op een geslaagde avond met heel veel deelnemers.
Henk Mosk
1. Gijaer
1.03.32
2. Diehard Diesels 1.11.11
3. Bliven lachen
1.12.57
4. Risail
1.14.56
5. Retteku Edje
1.17.54
6. Running mamma’s 1.26.49

Gineke Oosterhuis; Jan Koopman, Erik leibbrand.
Erwin Schoot; Wouter van Onzenoort; Chris Vermeulen
Maarten Griek; Anneke Schendelaar; Karina Vacano
Ricardo Link, Sarah Link, Ilse Kolmüs, Dennis Curvers
Peter v/d Heide; Edwin Agema, Frits Kraaij
Gerda Bregman, Ingrid Blonk, Sakia Marsman

Dennis Curvers
Niet heel druk, wel heel gezellig bij de pannenkoeken estafette! Dit jaar was ik Sjaak Aanhaak en werd ik
liefdevol geadopteerd door Ricard, Sarah en Ilse. Het was wel erg warm en benauwd, maar keihard gewerkt! De
nummer één was duidelijk, maar tot het eind werd gestreden voor de opvolgende plekken. Hopelijk komt deze
enige estafette race in het jaar ook volgend jaar terug, ik vind dit echt een van de leukste loopjes van het jaar!
Teampower!
MARATHON LEIDEN 21-05-2017
Nathalie Dragt
Tijdens de drie weken backpacken geen stap hardgelopen dus vandaag geen hele maar een halve marathon in
Leiden. Het was warm dus dat is het betere werk voor mij. Tijd 1:42:32 op het horloge. Daarna bij Chanine, die
hier op kamers woont, lekker onder de douche. Tijdens mijn lopen zijn ze hier druk aan het klussen!
Rolgordijnen vervangen en plankjes ophangen...en het enige wat ik hoef te doen is het op maat knippen en
koffie drinken. (redactie: 1.42.31 3e V45)
Jolanda Kämpfer
Ondanks de warmte toch een pr gelopen! Officiële tijd 2:02:38 Mooie glow-in-the-dark medaille van de
sterrenwacht dit jaar
MARATHON HOORN 21-05-2017
42,2 km: Chris Vermeulen 4.22.18
21,1 km: Erwin Schoot 1.55.56; Ineke Smit 1.56.37
NIJMEGEN MARIKENLOOP
21-05-2017
Elk jaar op de 3e zondag van de maand mei wordt in Nijmegen de Marikenloop
gehouden. Dit jaar was het op 21 mei. Deze jaarlijkse hardloopwedstrijd voor
vrouwen, werd voor de 15e keer gehouden. Voor ons, Erna en Hedy was het de
eerste keer dat wij meededen. De routes van 5, 7,5 (nieuw dit jaar) en 10 km liepen deels over verharde en
deels over onverharde wegen in de wijk Brakkenstein en in het bos Heumensoord te Nijmegen. Wij hadden
gekozen voor de afstand van 7,5 km. Het was erg warm. Gelukkig
waren er op twee plaatsen waterposten. Die hadden we wel nodig.
Ondanks de warmte hadden we heerlijk gelopen. Na de finish waar de
medaille werd omgehangen, lieten we ons vermaken door het optreden
van de Crazy Piano’s en lieten we ons verleiden door de lekkernijen
van de diverse foodtrucks. Het was een gezellige boel daar in park
Brakkenstein. Moe maar voldaan gingen we weer naar huis, een
treinreis van meer dan 3 uur (!), maar het was ons meer dan waard.
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7,5 km: Erna van Bremen 51.38; Hedy Verheijen 51.39
10 km: Marina Langendoen 50.09.
ALKMAAR CITY BY NIGHT 24-05-2017
Alkmaars sportfeestje
Op woensdag 24 mei werd voor de 5 e maal de Alkmaar
City Run by Night gehouden.
Een loopje door de bruisende en sfeervolle binnenstad van
Alkmaar waar meer dan 8500 hardlopers aan mee deden.
Wij, Jannie, Erna, Sarah en Hedy hadden gekozen voor de 5
km.
Onderweg kwamen we ogen te kort. Op iedere hoek stond
wel een band te spelen. Er was zelfs een lichtshow met een
waterloper op de oude Gracht. En niet te vergeten de vele toeschouwers aan de kant.
Kortom een leuke gezellige loop.
5 kilometer:
Ioann Lobles
Aiwen Lobles
Gineke Oosterhuis

0.18.37
0.20.09
0.22.36

Jacob v/d Wulp
Sarah Link
Hedy Verheijen

10 kilometer:
Tim Tesselaar
Raymond Koen
Dennis Curvers
Cinderalla Verhoef

0.34.08
0.38.58
0.44.55
0.50.56

Hans van Brummelen 0.50.57
Luan v/d Meer
0.51.08
Ruurd Boomstra
0.51.33

0.28.07
0.31.51
0.31.51

Erna van Bremen
Jannie Heidman
Janey van Dorst

0.31.52
0.34.07
0.35.12

Hester Douma
Nancy van Dijk
Els de Bruijn

0.55.23
0.57.32
1.04.09

MILSBEEK KETELWALDTRAIL 21-05-2017
Het gebied onderscheidt zich door het zeer gevarieerd natuuraanbod van water, heide, bossen en heuvels.
Het mooie natuurgebied rondom de Sint Jansberg is een uniek gebied om te lopen, gelegen op de stuwwal die is
ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Een heuvelachtige streek die bestaat uit loof- en naaldbos. Het prachtige
gebied verbindt de Mookerheide met het Duitse Reichswald. Vanaf enkele hoogtepunten heeft u een prachtig
uitzicht op de door houtwallen omgeven akkers en weilanden. In het natuurgebied bevindt zich watermolen De
Bovenste Plasmolen, gebouwd in 1725. Het Pieterpad loopt eveneens door dit gebied.
Parcours : 95% van het parcours is onverhard.
Deze mooie trail werd gelopen door Marianne Meijer. Ze liep de afstand van 11 km in 1.19.25
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MARATHON TILBURG 28-05-2017
Ricardo Link:
Vandaag stond de kwart marathon van Tilburg op het programma. Vanwege de hitte waren de starttijden
vervroegd, gelukkig maar want ‘s ochtends om 10:00 uur was het al 25 graden. Dit was de eerste keer dat mijn
oom een wedstrijd liep, dus ben ik de hele weg bij hem en Sarah gebleven. Uiteindelijk zijn wij met zijn drieën
over de finish gegaan in 1.12.48 Trots op mijn oom en Sarah. Wij hebben ondanks de warmte het toch maar
geflikt!
LAGO MAGGIORE TRAIL 2017
Noordkop atleten volbrengen de Lago Maggiore trail 2017
Ook dit jaar hebben Noordkop atleten (Chris Everhardus, Cors van Kruining, Ewoud de Jong, Gabriele Ferrari,
Ron van Buuren) meegedaan aan de Lago Maggiore trail (21 km) 7 mei jl.
Het betreft een zware bergklim en -daling met een totaal hoogteverschil van
1300 meter. Parcours gaat door bossen en alpenweiden, voornamelijk via
geitenpaden en (natuur) stenen trappen.
Evenals vorig jaar was de voorafgaande dagen veel regen gevallen met als
gevolg een erg nat en glibberig parcours. Paden waren veranderd in beekjes
waardoor bij steile hellingen je je met moeite staande kon houden, waar
mogelijk probeerde je eromheen te gaan, langs bomen en rotsen. Vooral
afdalen was zeer lastig, veelal moest je je vasthouden aan takken om niet
naar beneden te glijden. De organisatie had wel de gepaste maatregelen
genomen: op de gevaarlijkste plaatsen stond iemand om je eventueel op te
vangen.
Chris is één keer bij het afdalen, samen met een Italiaanse atlete die hem
probeerde in te halen (!), in de struiken onder het pad beland! Gelukkig kon
Ron hen naar boven helpen. (Ron je bent artikel 12 van het LM trail
reglement vergeten: “If you lose time to help someone in needs you can ask
to the jury for a time bonus in the official classification.”
Beschrijving van het parcours kan door het
in 5 segmenten te verdelen:
Na kort vlak rondje een lange zeer steile
“stenen trap”, gevolgd door geiten pad
afwisselend steil en korte vlakke stukken.
Stijging van 200 naar 907 meter in 5,5 km
(gemiddeld ruim 13% stijging).
Daling tot 499 meter via smalle paden op
steile bergwand (gemiddeld 16% daling)
Ruim 2 km bijna vlak stuk.
Stijging tot 859 meter met een gemiddelde
stijging van 46% !!!!; je hebt het gevoel dat
je verticaal omhoog gaat. Het beklimmen
van een kerktoren is er niets bij!
Daling via segment 1 (dit als alternatief
voor de oorspronkelijke route: lange afdalingen via met stenen geplaveide paden, waar je normaal veel snelheid
kan maken, maar levensgevaarlijk bij nattigheid (trail schoenen met noppen blijken op natte stenen in het
geheel geen houvast te geven).
Ik geef geen tijden, want deze zijn zeer relatief, belangrijk is dat de tijd van de winnaar 2 uur 2 minuten is en
van de laatste: 4 uur 42 minuten. 182 lopers van de 209 ingeschreven voor de 21 km hebben het avontuur
volbracht, hierbij was Chris 139ste, Cors 157ste, Gabriele 121ste en Ron 138ste . Ewoud moest helaas
halverwege de laatste afdaling (segment 5) stoppen wegens kramp in de bovenbenen.
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Aantrekkelijk en uitdagend aan de LM trail is
de entourage: bergen, meer, bossen en een
adembenemend panorama. Verder de variatie
aan hellingen en ondergrond: je komt van alles
tegen. Trainen voor de LM trail is lastig: naar
boven is zwaar, maar snel kan toch niet. Bij ons
hele lange trainingen bovenin op het strand en
op ruiter paden helpt. Het probleem is dalen,
hier valt niet voor te trainen. Het vergt
concentratie, durf en vooral ervaring.
Als je bij de start naar boven, naar de bergen
kijkt, denkt aan de steilheid, gladheid,
lengte…. bekruipt je zonder meer het gevoel
“wat doe ik mijzelf aan…hoe kan ik hier
onderuit”.
Na
afloop,
bij
de
pasta/vlees/groente/bier/koffie maaltijd van de
organisatie ben je enthousiast, trots op jezelf,
en denkt al aan volgend jaar!
Volgend jaar 6 mei weer! zie www.vmrunning.com
Gabriele
TRIATLON HEERENVEEN 20-05-2017
Audrey Breur werd 3e in deze 1/8e traitlon.
Zwemmen: 0.09.44; fietsen 0.32.31; lopen 0.23.11. Eindtijd: 1.07.18
ALMERE NK DUATLON 27-05-2017
De zeer warme omstandigheden tijdens het NK duatlon dat in Almere Poort werd gehouden, weerhield ruim
vijfhonderd deelnemers niet om aan de start te verschijnen. Een van die deelnemers was Audrey Breur. Zij ging
voor de lange afstand: 10 km lopen-60km fietsen-10 km lopen.
Audrey is weer aardig aan het terugkomen: lopen 1: 0.49.11; fietsen: 0.39.52; lopen 2: 0.54.51. Eindtijd
3.46.37 en dat betekende een derde plaats bij de V45.

PROGRAMMA WEGWEDSTRIJDEN SV NOORDKOP 2017
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
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STRANDLOPEN HUISDUINEN
Woensdag 7 en 21 juni
Afstanden: 2,4 en 6km (1, 2 of 3 rondjes)
Inschrijven: vanaf 18.30 uur in
Factor 30
Start: 19.30 uur
Inschrijfkosten: € 2,00
HALVE MARATHON DRIEDAAGSE
Dinsdag/woensdag/donderdag 4, 5 en 6 juli
Afstanden:
dinsdag strandloop 6 kilometer
woensdag wegloop 7 kilometer
donderdag crossloop 8 km
Start: 19.30 uur
Inschrijven vanaf 18.30 uur in
Factor 30
Inschrijfkosten: strandloop € 2,00
wegloop € 3,50
crossloop € 3,50
driedaagse € 7,50
JULIANADORP ZEEVANTIJDSTRANDLOPEN
Woensdag 19 juli en 2 augustus
Afstanden: 3 en 6 km (1 of 2 rondjes)
Inschrijven vanaf 18.30 uur in
Strandpaviljoen Zee van Tijd
Start: 19.30 uur

Inschrijfkosten: € 2,00
OVERLEVINGSLOOP
Woensdag 30 augustus
Afstanden: 4,3 en 6,7 km (wedstrijd)
Inschrijven vanaf 18.30 uur in
Factor 30
Start 19.30 uur
Inschrijfkosten: € 8,00
Voorinschrijving: € 6,00
Voorinschrijven is mogelijk tot zondag 27 augustus 24.00 uur.
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DE JARIGEN VAN JUNI
Corrie Ahmed
Naomi Brink
François Flisijn
Lammert Jager
Richard Kuijper
Raymond Maasland
Herman Post
Rover Roelink
Patricia Tukke
Rutger Wolters

Timo Arts
Niek Bron
Maarten Griek
Frank Jurrius
Janet Lammers
Aukje Magielsen
Stephan Privee
Elke Sander
Janetta Veenstra

Peter Asselman
Evert v/d Burg
Pink Groot
Jolanda Kämpfer
Ricardo Link
Elly Marrenga
Nico Ridder
Indy Schotman
Jeffrey Wassenburg

Stanley Bornebroek
Jan Evers
Danielle van Hoek
Yassin Kemal Hamda
Willeke Maas
Merel Meesters
Robin Roelink
Lara Smits
Suzanne de Wit

NIEUWE LEDEN
Mila Darphorn, Kyoan Donkers , Ciska van Gemert ,Jevi Grevelink,
Fiene Grotewal, Johan de Jager, Esther Kalbfleisch, Sam Kiekebos
Odin Polmans en Astrid Tissen
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LOPERS PAS OP JE TANDEN!
Vanaf het moment dat je bij de tandarts in de stoel stapt, zou
hij of zij kunnen zien dat je een hardloper bent. Hardlopen en
een gezond gebit is nu eenmaal niet per definitie de beste
combi. Maar waarom dan, horen we je haast vragen. Nou, om een aantal redenen die je zelf gelukkig enigszins
in de hand hebt.
Wat dacht je bijvoorbeeld van al die gelletjes, (suiker)snoepjes en sportdrankjes die je naar binnen werkt om je
energie op peil te houden? Een ware voedingsbron voor allerlei bacteriën in je mond. Deze produceren een zuur
dat een vernietigende werking heeft op het glazuur van jouw tanden. Tandartsen herkennen dit aan 'witte,
krijtachtige lijnen' op je gebit. Het drinken van veel sportdrank wordt op den duur zichtbaar aan het tandvlees of
aan de voortanden, die relatief snel geel zullen worden. Suikertabletten in je wang stoppen en ze gedurende een
langere tijd, bijvoorbeeld tijdens een training of wedstrijd, laten 'oplossen' in je mond, is nog zo'n 'slechte'
gewoonte. Ook dat is een ware beproeving voor je glazuur.
In het verlengde daarvan is ook het openen van gelletjes, met je tanden welteverstaan, een risico. Zelfs daarmee
kun je je tanden beschadigen. In het slechtste geval breken er zelfs stukjes af. Zeker tijdens een wedstrijd wil je
zoiets nog wel eens snel en daardoor ongecontroleerd doen, dus het is raadzaam om daar op te letten.
Los van alle suikers, is het ook niet goed voor de tanden om veel door de mond te ademen. En laten hardlopers
dat nu net veel doen. Wanneer je veel door je mond ademt, droogt de mond uit en houd je minder spuug over.
En aangezien spuug juist vuiligheid en bacteriën wegspoelt, is het overhouden van minder spuug dus ook geen
goede zaak voor het gebit. Al helemaal niet als je tegelijkertijd dus ook nog een heleboel suikers en sportdrank
naar binnen werkt.
Tijdens het lopen is er ook e en grote groep lopers die op de tanden knarst. Even de tanden op elkaar en
doorzetten. Maar juist dat op elkaar zetten van de tanden is verkeerd. Wanneer de tanden voor langere tijd over
elkaar heen schuiven, heeft dat een schadelijk effect voor je glazuur. En dus is het goed om ook daar op te
letten.
Het is in ieder geval verstandig om tijdens het trainen je mond om de zoveel
tijd te spoelen met wat water. Daarmee was je de meeste bacteriën weg en
voorkom je dat deze zich in je mond en tussen je tanden kunnen nestelen.
Probeer daarnaast om gedurende de dag zo min mogelijk onnodige suikers in
te nemen. En het is verstandig om gelletjes uit te zoeken die qua substantie
wat minder dik zijn en (daardoor) voorzien van minder zuurwaarden.
Alsof je als loper nog niet genoeg aan je hoofd had.
(Door Tim Moria 24 mei 2017 07:11)

VOORKOM VERVELENDE BLESSURES
Blessures zijn helaas niet altijd te voorkomen. En ongeacht of je nu veel of minder traint: iedere hardloper zal
wel eens een tijdje noodgedwongen aan de kant zitten omdat het lichaam even niet meewerkt. Gelukkig zijn er
wel voorzorgsmaatregelen die je kunt treffen om de kans op een blessure te minimaliseren.
Ten eerste kun je de kans op blessures al verkleinen door een extra paar hardloopschoenen aan te schaffen. Oké,
schoenen zijn helaas niet goedkoop, maar het blijkt nu eenmaal dat lopers met meerdere paren minder snel
geblesseerd raken. En dure schoenen hoeven echt niet altijd beter te zijn. Het is in ieder geval verstandig om
een stevige, goed ondersteunende schoen te dragen tijdens je langere duurlopen, terwijl je voor het
snelheidswerk prima uit de voeten kunt met lichtere en meer flexibele schoenen. Het wisselen tussen
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verschillende schoenen zorgt ervoor dat je niet altijd in dezelfde houding loopt en heeft ook invloed op de
verschillende voet- en beenspieren die je tijdens het lopen gebruikt.
Probeer vooral ook om veel water te drinken. Ook op dagen dat je niet loopt. Water is nu eenmaal cruciaal voor
het menselijk lichaam en zorgt ervoor dat je spieren goed kunnen functioneren en niet overbelast raken.

Vrouwen zullen per dag al snel 2.6 liter moeten drinken, terwijl mannen meer aan 3.5 liter moeten denken.
Vocht hoeft overigens niet alleen uit kraan- of bronwater gehaald te worden. Waterrijk fruit, groenten of
sportdrank: allemaal prima voor de vochtbalans in je lichaam.
Naast het tot je nemen van voldoende vocht, is het ook raadzaam om ijzers te eten. IJzer, veelvuldig aanwezig
in bijvoorbeeld rood vlees, vis, kip en bonen, zorgt er onder andere voor dat zuurstof makkelijker naar je
spieren gaat. En met voldoende zuurstof in de spieren, zullen ze ook weer minder snel overbelast raken.
Vrouwen hebben dagelijks 14.8 milligram ijzer nodig, mannen kunnen het met minder af: 8.7 milligram. Ben je
de laatste tijd constant moe of blijven je prestaties achter? Ga dan eens langs de dokter en laat kijken naar je
ijzerwaarden.
Met de zomer op komst, is het ook nog goed om niet al te veel op slippers rond te lopen. Hoe verleidelijk ook
met die warmte, maar het lopen op slippers is één van de grootste oorzaken van klachten in de hiel en
achillespees. Er zit geen enkele ondersteuning in een slipper, je hiel gaat bij iedere stap omhoog en je tenen
zetten daardoor onbewust kracht om je voet toch bij de slipper te houden. En ja, dat is verre van ideaal!
(Door Tim Moria 29 mei 2017 06:27)
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