Inhoud

maart 2017

Intersport Noordkopkleding
Algemene informatie SV Noordkop
Trainingsprogramma
Van de Redactie
Van de Voorzitter
Algemene ledenvergadering
Vrijwilligerscampagne
Pupillennieuws
Pinksterweekend
Mastersforum
Veld- en weguitslagen
Wedstrijdkalender Noordkop
Zijpeloop
Jarigen
Nieuwe leden
Links of rechts lopen

2
3
6
8
8
9
10
12
13
14
16
24
24
26
26
27

18 maart Zijpeloop

1

2

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
François Flisijn
Harry Kraak
Renata Vermeulen
Wim Ouwens
Jan Cornelissen
Jan-Willem Schutte

Positie
Trainerscoördinator
Praktijk begeleider
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer

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

Chris Vermeulen
Ineke Smit
Karin van der Burg Pronk
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
Assistent-trainer

626814
523114
724060
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 woensdag 29 maart om 24:00 uur.

4

5

TRAININGSPROGRAMMA WINTERSEIZOEN
01-10-2016/31-03-2017
PUPILLEN C + MINI’S
Maandag
17.00-18.00 uur

Sporthal aan Zee 2

René de Man
Lawrence Raadgers

PUPILLEN B
Maandag

17.00-18.00 uur

Sporthal aan Zee 2

René de Man
Lawrence Raadgers

PUPILLEN A 1
Maandag

18.15-19.30 uur

Sporthal aan Zee 2

Samantha Kreté
Jacob van der Wulp

PUPILLEN A 2
Maandag

18.15-19.30 uur

Sporthal aan Zee 2

Jacob v/d Wulp
Samantha Kreté

BOSTRAINING PUPILLEN EN JUNIOREN
Zaterdag
09.00-10.00 uur
Donkere Duinen

Jacob, Axel, René, Lawrence
& Samantha

JUNIOREN D 1E JAARS
Woensdag
17.30-18.30 uur

Sporthal aan Zee 2

Axel Boon
Samantha Kreté

JUNIOREN D 2E JAARS
Woensdag
18.30-19.30 uur

Sporthal aan Zee 2

Axel Boon
Samantha Kreté

JUNIOREN C
Maandag
Woensdag

Ruyghweg
Ruyghweg

John Klappe
Daniël Adriaansen

JUNIOREN AB / 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
18.30-20.30 uur
Zaterdag
08.30-10.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg
Huisduinen Storm aan Zee

Raymond Koen
Raymond Koen/Mats Smit
Raymond Koen

19.00-20.30 uur
19.00-20.30 uur

WEGATLETIEK
01-01-2017/31-03-2017

Maandagavond:
18.00-19.00 uur

Ruyghweg (Buiten) Aangepaste Sportbeoefening Wim Ouwens
Karin v/d Burg

18.45-20.00 uur

Ruyghweg

Niveau 3 / 4

Renata Vermeulen
Chris Vermeulen
Karin v/d Burg

19.00-20.15 uur

J-dorp Bibliotheek

Niveau 3/4

Evert v/d Burg
Cors van Kruining
Pieternel Ruiten

Dinsdagmorgen:
08.30-09.30 uur

Ruyghweg

Loopgroep 50+ **

Renata Vermeulen
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Dinsdagavond:
18.30-19.45 uur

Linie

Niveau 4 / 5

François Flisijn
Wim Ouwens *

18.30-20.00 uur

Linie

Niveau 3 / 4

Harry Kraak *

18.30-20.30 uur

Linie

Niveau 1 / 2

Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit

Woensdagavond:
18.00-19.00 uur

Ruyghweg (baan)

Aangepaste Sportbeoefening Wim Ouwens
Ineke Smit
Karin v/d Burg

Donderdagmorgen:
09.00-10.00 uur
Duinoord

Loopgroep 50+ **

Renata Vermeulen.

Donderdagavond:
18.30-19.45 uur

Sportlaan

Niveau 3 / 5

Renata Vermeulen
Chris Vermeulen
Karin v/d Burg

18.30-20.00 uur

Ruyghweg

Niveau 3 / 4

Harry Kraak *

18.30-20.30 uur

Ruyghweg

Niveau 1 / 2

Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit

Zaterdagmorgen:
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

J-dorp 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

Zondagmorgen: 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

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

*Ondersteuning door poule ass. trainers in onderling overleg (Dennis Curvers, Matthieu Magielsen,
André Marrenga en Karin v/d Burg)
**50+ groep alleen als er voldoende lopers zijn.
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Het is jullie vast wel opgevallen dat er in de vorige clubbladen
heel veel duimen voorbij kwamen. Die hoorden bij de campagne
om vrijwilligers te werven. Heel veel tijd en liefde hebben Ellen
en Nel in deze campagne gestoken en met succes!
Verder in het clubblad kunnen jullie alles over deze campagne lezen en zullen jullie, net zo als ik,
trots op deze dames zijn.
Een onverwacht dik pak sneeuw geeft mooie plaatjes, maar bezorgde de organisatie van Schoorl wel een
schrikmoment. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers die vanaf vijf uur ’s morgens zorgden dat het parcours
sneeuwvrij werd gemaakt, kon het evenement doorgaan. Zoals altijd heb ik berichtjes van FB gehaald die over
deze loop gaan.
Ook “echte” verslagen in dit clubblad van Jeannette over haar loop in Barcelona en van Nathalie over de
Texeltrail. Heerlijk om te lezen, bedankt beiden, hopelijk stimuleert dit anderen, zowel om te lopen als om te
schrijven. Heb je overigens zin in een trail in Italië, lees dan het stukje van Gabriele hierover.
Na Den Helder-Schagen is de afstand van de Zijpeloop, 16 of 10 km een “eitje”. Heb je zin om op 18 maart aan
deze interne trainingsloop mee te doen, geef je dan op via de site. Kan ook via de link in dit clubblad bij het
Wegwedstrijdprogramma van SV Noordkop. Tot nu toe zijn er 12 inschrijvingen.
31 maart is de jaarvergadering. Omdat je wilt weten hoe het met je club gaat en ook inspraak wilt hebben,
komen jullie natuurlijk allemaal! Mocht je op een of andere manier verhinderd zijn, meld je dan af bij
secretaris@noordkopatletiek.nl
Myra van Es

Den Helder 1 maart:
Aan de vooravond van de “Hel van het Noorden” zijn de
vooruitzichten gunstig. Het is mogelijk een natte en gure versie,
die eer doet aan zijn naam. Daarna worden de gezichten weer
gericht naar de zomerperiode en het zomerseizoen.
In de afgelopen maand is de cursus “Meer vrijwilligers in korte Tijd” afgerond door middel van een belronde.
Deze actie heeft meer dan 50 vrijwilligers opgeleverd die zich op enige manier willen inzetten voor de
vereniging en dat is een goed teken. Een vereniging valt of staat met de saamhorigheid en inzet van vele
vrijwilligers en daar is SV Noordkop geen uitzondering op. Met dank aan Ellen Tesselaar en Nel de Visser die
deze activiteit tot een goed einde hebben gebracht. Een sleutelhanger met een positieve duim, een
slapstickfilmpje zoals uit de jaren van de Comedy Capers en de afsluiting met de belronde waarbij op twee
avonden een goed resultaat is geboekt. De hele cursus heeft een half jaar in beslag genomen, maar het is zeker
de moeite waard geweest. Ik zit momenteel met zeven nieuwe vrijwilligers in de jurycursus, en er zijn nooit
genoeg vrijwilligers om alle taken binnen de vereniging op zich te nemen. Maar we hebben weer een grote stap
voorwaarts gezet.
De maand februari is de maand van de Nederlandse kampioenschappen indoor in Apeldoorn en deze heeft de
vereniging dit jaar geen windeieren gelegd. U heeft dit ook al in de diverse media kunnen lezen. De
uiteindelijke oogst is twee gouden, vier zilveren en twee bronzen medailles in diverse categorieën. Dat belooft
wat op de NK’s outdoor die in juni worden georganiseerd.
Voor wat betreft de Accommodatie zijn er geruchten dat de rondbaan dit jaar groot onderhoud gaat krijgen. Het
is nog niet helemaal duidelijk wanneer dit gaat plaatsvinden, maar in de periode juli, augustus is de kans het
grootst. Wanneer het binnenterrein aan de beurt is, is nog onbekend. Daarnaast is er momenteel geen voortgang
te melden aangaande de situatie omtrent het sportpark, misschien volgende maand?
Aan het begin van het jaar is het ook altijd weer tijd voor de jaarvergadering en deze is momenteel gepland op
31 maart. Nadere informatie volgt, wanneer de locatie en het programma bekend zijn. Ik wens iedereen op deze
zonnige ochtend een sportieve maand toe in aanloop naar het zomerseizoen.
Kees Aerts.
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Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van
de Algemene Ledenvergadering op
Vrijdag 31 maart 2017 om 20.00 uur
in de Kantine van F.C. Den Helder, Bremstraat 2D
Agenda Jaarvergadering SV Noordkop afdeling Atletiek
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken t.b.v. jaarvergadering
3. Notulen jaarvergadering 25 maart 2016
4. Jaarverslag 2016 / Beleidsvoornemens 2017
5. Financiën
6. Bestuursverkiezing (alle leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd)
7. Jubilarissen
8. In ’t zonnetje
9. Rondvraag (betreffende onderwerpen van de jaarvergadering)
10. Sluiting

De stukken voor de vergadering staan uiterlijk
20 maart ter inzage op de site.
U kunt zich schriftelijk afmelden via:
secretaris@noordkopatletiek.nl
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VRIJWILIGGERSCAMPAGNE
Februari stond in het teken van vrijwilligers werven! In september begon de cursus “Meer in kortere tijd” van
Sportservice. Omdat wij bij de vereniging wel wat extra handen kunnen gebruiken wilde ik hier wel aan mee
gaan doen. Maar met wie? Het moest iemand zijn die een heleboel leden kent. Ik kwam uit bij Nel de Visser en
zij zei JA! (toen nog niet wetende wat een werk deze cursus zou zijn ;-) ). Nog drie andere verenigingen zijn
met ons gestart namelijk JVC (voetbal), DSO (handbal) en de watersportvereniging Amstelmeer (WVA).
Vol goede moed gingen wij, met laptop, naar de eerste
cursusavond in de kantine van JVC. Onze cursusleider Niels
de Weert vertelde vol enthousiasme over de methode die wij
de komende weken zouden moeten gaan volgen. Aan de hand
van een computerprogramma gingen we aan de slag met de
eerste opdracht: Wat is je doelstelling? Hoeveel leden hebben
jullie nu (500) hoeveel vrijwilligers (120) en hoeveel wil je
erbij (40). En de volgende opdracht: maak een overzicht van
het huidige vrijwilligersbestand om inzicht te krijgen.
Omdat ik in 2015 had bedacht hoe leuk het zou zijn om alle
vrijwilligers een kerstkaart te sturen was ik er al achter dat
we niet echt een vrijwilligerslijst hadden. Binnen onze
vereniging hadden meerdere mensen hun eigen (verouderde) lijst. Het was toen dus een flinke kluif om hier 1
knappe lijst van te maken. Maar nu dus blij dat we al een redelijk overzicht hadden. Het enige wat ontbrak was,
wat doet iedereen nu precies en hoeveel tijd is men daar mee kwijt? Dus huiswerk mee naar huis en over een
maand terug naar JVC.
Via het cursusprogramma geleerd om een mooi vragenformulier te maken en na een dagje zwoegen op de
computer de link voor dit formulier via de mail verzonden aan de bestaande vrijwilligers. Na invulling kregen
wij meteen in een mooi bestand het overzicht. Na twee weken nog even een herinnering de deur uit maar
uiteindelijk hebben de meeste van hen dit formulier ingevuld. Hierin kon je ook aangeven of je meer of minder
wilt doen. En zo kwamen we erachter dat een aantal mensen nog best wat anders wil doen maar nog
belangrijker dat een aantal (in de nabije toekomst) wil afbouwen. Deze informatie was voor ons belangrijk
i.v.m. het opmaken van een andere huiswerkopdracht namelijk: maak een “vacatureoverzicht”.
Rondvragend binnen de vereniging kwamen we op diverse functies die we graag in wilden vullen zoals
bestuursleden, trainers, activiteitencommissie, juryleden, verkeersregelaars, commissieleden enz. (de
activiteitencommissie haalt uiteindelijk de vacaturelijst niet want Samantha Kreté weet vooraf al een aantal
ouders hiervoor binnen te halen, TOP)
In oktober stond de cursusavond in het teken van “de campagne”. Hoe ga je uiteindelijk de (ouders van) leden
benaderen? Omdat Nel en ik al doorhadden wat een klus dit zou gaan worden hebben we besloten deze
campagne pas in het nieuwe jaar te gaan starten. Eerst maar de hele cursus doorlopen. Door het enthousiasme
van Niels en aan de hand van voorbeelden van eerdere cursisten bedachten we onze “plan de campagne”. De
bedoeling is om iedereen langzaam op te warmen voor wat gaat komen en dan persoonlijk (telefonisch) te
benaderen. Wij zouden gaan voor een filmpje, flyer (tevens poster) en een brief. En dan twee belavonden. In het
hierboven genoemde formulier voor de vrijwilligers stond ook de vraag of je ons in het nieuwe jaar wilde
helpen bij het bellen. 21 mensen hadden hier JA op geantwoord dus hiermee konden we mooi 2 belteams
maken.
Tijdens ons traject ontstond ook het idee om een duim als rode draad door de campagne te laten
lopen, dus al in november verschenen in het clubblad, willekeurig, de eerste duimen.
En dan op een regenachtige maandagavond naar de baan waar we samen met een aantal
junioren en vrijwilligers een filmpje gaan opnemen. Met de nodige hulp wordt dit een heel
leuk slapstick filmpje over hoe het zou zijn als wij geen vrijwilligers hebben.
November onze derde cursusavond, dit keer bij DSO. Vol trots laten wij ons filmpje zien. Wij zijn de enige die
al zo ver zijn, de rest hikt er nog een beetje tegenaan. Maar ja, die hebben ook geen Nel die van aanpakken
weet!!
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Voor al onze vrijwilligers in de tussentijd ook nog een leuke sleutelhanger met logo en duim besteld. Hiervoor
kaartjes met een kerstgroet ontworpen en dus samen met Nel een middagje enveloppen schrijven (toen had ik
het etiketteren nog niet geleerd) en een aantal uren post bezorgen.
Gelukkig valt de cursusavond in december uit, pffffff, even niets (behalve gewoon werken huishouden, andere
secretaris klusjes doen, formulieren maken voor de belavonden, een locatie regelen, en de mensen die zich
hadden aangemeld voor de belavonden regelen). Volgens planning gooien wij begin januari ons filmpje in de
lucht. Gemist?? Kijk dan alsnog, met muziek aan Klik .
In januari weer op naar DSO. Wij blijken de enigen te zijn die al zijn gestart met de echte campagne en de rest
wil graag onze bevindingen horen. Van Niels nog de laatste tips en tricks gekregen en als laatste huiswerk
moeten we het vrijwilligersbeleid op papier zetten. Een week na het filmpje worden de flyers uitgereikt en nog
een week later krijgen alle leden met een e-mail de brief. En dan moet het voor ons gaan gebeuren. De
belavonden staan gepland op 6 en 13 februari. We kunnen via Sander Quartel gebruik maken van
kantoorruimte bij Woningstichting. Omdat wij zelf geen goede locatie hebben met wifi en telefoons zijn wij
hier zeer blij mee!! Dit was toch wel een spannend puntje op onze agenda maar dit probleem is dus opgelost.
Maar van de 21 aanmelders die via het formulier hadden toegezegd wel te willen helpen bellen blijven er in
werkelijkheid maar 7 over. Wat een domper!! Gelukkig wil Sander ook helpen, hij is er toch om ons van koffie /
thee te voorzien.
Eerst nog even leren etiketteren, want om ruim 350 formulieren te gaan schrijven is gekkenwerk. (de bestaande
vrijwilligers kunnen er tussen uit en ook de leden van 70+ zullen wij niet gaan benaderen). Daarna gezellig met
Nel weer een middagje stickers plakken. Nel vindt de belavonden best spannend maar op dat moment ben ik dat
stadium voorbij. We hebben er zoveel tijd in gestoken, we hebben er alles aan gedaan, als het dan niet lukt dan
kan het daar in ieder geval niet aan liggen. Voordat we gaan bellen een kleine uitleg voor iedereen aan de hand
van het vacatureoverzicht. Voordat het eerste telefoontje is gepleegd kunnen we al twee vacatures doorstrepen
door lobbywerk van Dick.
En na de eerste avond: 37 mensen zeggen toe iets voor de vereniging te willen doen. Dit overtreft onze stoutste
verwachting!! Ik wil iedereen die zich aanmeldt meteen dezelfde avond een mailtje zenden. Dat ik hiervoor dus
nog tot 23.30 achter de computer moet zitten mag de pret niet drukken. Super bedankt Rian Besteman ,
Carolien Raadgers, Marchel Keppel, Dick van de Weide, Gerda de
Jong, Peter van der Star en Cindy Blankenzee dat jullie er waren.
En de tweede avond sluit Hester Douma ook aan, zodat we die
avond samen met nogmaals Sander, Rian en Gerda, toch nog met
een klein clubje kunnen bellen. En deze avond kunnen we nog 16
mensen op de lijst zetten. Grandioos!! Dus onze doelstelling van
de eerste cursusavond in september (40) is ruimschoots behaald.
We hebben niet iedereen kunnen bereiken deze avonden, maar
zelfs na deze belavonden zijn er mensen die zich aanmelden. We
hebben nu dus gegadigden voor twee bestuursfuncties, nieuwe
juryleden voor de baan (sommige zijn zelfs al met de cursus
gestart!) nieuwe verkeersregelaars, iemand die het secretariaat van
de c/d junioren wil gaan doen, versterking van diverse functies binnen de wegcommissie, nieuwe assistent
trainers voor zowel de weg als de baan en een heleboel mensen op de lijst hand & spandiensten die niet iets vast
willen doen, maar die we wel mogen benaderen wanneer we handen te kort komen. Ook een complete
activiteitencommissie en we zijn bezig om de functie van vertrouwenspersoon in te vullen.
Alle nieuwe vrijwilligers (leden en ouders van leden): WELKOM !! Samen kunnen wij onze vereniging
draaiende houden en de taken verdelen.
Het is nu aan de mensen van de verschillende functies om deze nieuwe mensen op te vangen en in te werken.
Neem hiervoor dus actie, want anders in ons werk alsnog voor niets geweest.
Nel en ik hadden dit resultaat niet durven dromen toen wij hier in september mee begonnen. Nel, super bedankt
dat jij dit met mij wilde doen, je hebt je er als een pitbull in vast gegrepen.
Ellen Tesselaar
(P.S.: ik zoek nog iemand die vrijwilligerscoördinator wil zijn. Zoals je hebt gelezen is het bestand er, nu nog
iemand die het wil gaan bijhouden, info: secretaris@noordkopatletiek.nl)
(P.S. 2: volgende maand weer een “vrijwilliger in the picture” met Renata Vermeulen om één of andere reden
had ik daar deze maand geen tijd voor.)
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INDOOR AV WIERINGERMEER
Op zaterdag 28 januari heeft A.V. Wieringermeer voor de vijfde keer de Univé Jeugd Indoor georganiseerd.
Zo'n 160 atleten uit de regio hebben onderling gestreden op de meerkamp die bestond uit de onderdelen:
kogelstoten, hoogspringen en 40 meter sprint .
Mirthe de Weert eindigde als 3e bij de meisjes mini. Zie foto.
Voor de overige uitslagen: www.avwieringermeer.nl
DERDE VOORRONDE CROSSCOMPETITIE
De derde en laatste voorronde van de crosscompetitie werd op zaterdag 4
februari bij DOKEV gehouden. Debutant Finn Zoutzeling liep meteen naar een
mooie 6e plaats bij de jongens pupillen C.
Uitslagen Noordkoppupillen :
Plaats naam
categorie
6
Finn Zoutzeling
JPC
10
Leila Smits
MPC
44
Fabio Bakker
JPB
7
Chelsea Striet
MPA1
15
Amber Adriaansen MPA1
13
Tom Jansen
JPA2

tijd
4.38
5.04
6.56
7.07
7.54
6.55

afstand
1000m
1000m
1250m
1500m
1500m
1500m

Voor uitslagen, foto’s en standen : www.atletiekcompetities.nl

Finn Zoutzeling

Fabio Bakker

Na het opmaken van de eindstand na 3 voorronden bleken de volgende pupillen zich geplaatst te
hebben voor de finale op 11 maart bij AAC in Amsterdam :
Mirthe de Weert, Leila Smits, Chelsea Striet, Amber Adriaansen en Tom Jansen
WEDSTRIJDPROGRAMMA
Za 4 maart :
Za 11 maart :
Za 18 maart :
Za 1 april

3e voorronde boscross Donkere Duinen
finale district-cross AAC, Amsterdam
indoorwedstrijd Heerenveen (ook voor CD-jun)
finale boscross bij DOK aan de Guldemondweg
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Pinksterweekend 2017
Om de pupillen A2 kennis te laten maken met de junioren, wordt er
in 2017 een kampeerweekend georganiseerd.
In het weekend van Pinksteren gaan we met z’n allen leuke en
misschien wel spannende activiteiten doen. Zoals zwemmen, naar de
bioscoop gaan, barbecueën en nog vele andere leuke dingen!!
Het slapen gebeurt in eigen tenten op het Marine Sportpark. En je
hoeft niet alleen te slapen dus vraag alvast bij wie jij in de tent mag.
Jongens en meiden moeten wel apart slapen!
Bij 35 kinderen zal het kamp plaatsvinden.
Half april worden de opgave brieven uitgedeeld aan de atleten,
Noteer vast de datum in de agenda !!!
Met vriendelijke groeten,
Organisatie van het kamp
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Masters SV Noordkop succesvol tijdens NK indoor
Het NK indoor voor Masters werd van 3 t/m 5 februari in de
Omnisporthal van Apeldoorn georganiseerd met een record aantal
deelnemers van SV Noordkop. Een 4-tal atleten ging de strijd aan met de
overige landgenoten. Grossier in ereplaatsen werd Tjerk Vos, die meestreed bij de Mannen Masters 60+ op de
onderdelen 60m sprint, verspringen en 200m sprint. Op zaterdag werd Tjerk in een snelle finale 3 e bij de 60m
sprint in een tijd van 8.53sec. Later op de dag was het verspringen waar hij net 10 cm te kort kwam voor het
goud en wederom 2e werd met een prachtige sprong van 4.43m. Op zaterdag was er ook de vuurdoop bij de
vrouwen masters voor Ciska Bosma, die de strijd aanging bij het kogelstoten. Een mooie 2 e plaats met een
afstand van 10.56m was het resultaat. Op zondag was Tjerk weer van de partij voor de finale op de 200m sprint.
Inmiddels waren Nico Ridder en Kees Aerts ook in de hal aangekomen voor hun strijd bij het kogelstoten. Zij
konden de 200m race van Tjerk vanaf het middenterrein zien en zagen dat Tjerk een halve lengte tekort kwam
en eindigde wederom op een 2e plaats met een prachtige tijd van 27,75 sec. Hiermee kwam zijn resultaat voor
het NK weekend op 2x zilver en 1x brons.
Om 15.55 was het tijd voor Nico Ridder die bij de Mannen 80 voor het eerst sinds 40 jaar weer aan een NK
wedstrijd deelnam. Vroeger was hij een begenadigd lange afstandsloper, maar nu zoekt hij zijn geluk bij de
werpnummers. De procedures en regels rondom een NK waren voor hem nieuw, maar het was een hele
belevenis om aan dit circus mee te mogen en kunnen doen. Nico werd verdienstelijk 2 e met een afstand van
7.73m wat vanzelfsprekend een nieuw clubrecord opleverde. Kees Aerts ging de strijd bij de Mannen 55 aan en
voegde met twee verre stoten weer een titel aan zijn lijst toe. Het scorebord gaf 12.99m aan en staat ook op het
diploma dat tijdens de prijsuitrijking werd aangereikt. Daarmee bestond de oogst voor onze masters uit 1x
goud, 4x zilver en 1x brons!! Hoezo tellen de Masters niet meer mee? Misschien is dit een zetje in de rug van
andere atleten om deel te nemen.
Kees Aerts
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ROBBENOORDBOSLOOP 05-02-2017
Joey Steenvoorden, Marcel Steenvoorden en Kirstn Kooijman kozen alledrie voor de 4 km. Joey werd 1e M
In 15.43, Marcel 2e in 16.40 en Kirsten werd 1e V in 23.48.
APELDOORN MIDWINTERLOOP 05-02-2017
Met zijn broers liep Wim van Rijn hier de 10 EM. Over het zware parcours deed hij 1.23.11 en bleef zijn broers
ruim voor!
GROETUITSCHOORL 12-02-2017
Abdi Nageeye en Susan Krumins winnen NK 10 km
Een dik pak sneeuw zorgde voor sprookjesachtige
taferelen bij de 40e Groet uit Schoorl Run. Voor de ruim
9.000 deelnemers en honderden supporters was het
maximaal genieten in het unieke natuurgebied van
Schoorl. De winst ging bij de mannen naar Abdi
Nageeye. Met een tijd van 28.45 minuten schreef hij
voor de vijfde keer het NK 10 km in Schoorl op zijn
naam. Bij de vrouwen won Susan Krumins met
overmacht in 31.43.
Inmiddels vijfvoudig winnaar Nageeye liep vanaf het begin van de wedstrijd samen met de Engelse Ross
Millington en Jonny Mellor in de kopgroep. Op het 9 km punt moest Mellor het tweetal laten gaan en werd het
een nek-aan-nek race naar de finish. Op 200 meter voor de finish versnelde Nageeye en lukte het Millington
niet meer om de aansluiting te vinden. Nageeye pakte hiermee zowel de gouden NK medaille als de overall
winst op de 10 km. Millington werd tweede in 28.46 en Mellor derde in 28.55. De zilveren NK medaille ging
naar Jesper van der Wielen in 29.13 en de bronzen plak naar Ronald Schroër in 29.17.
Susan Krumins wint met overmacht
Bij de dames was het een volledig eenzijdige wedstrijd.
Susan Krumins zette al na 3 km een enorme versnelling
in waarna niemand meer bij haar in de buurt kwam. De
winst en de NK titel pakte ze dan ook met overmacht in
31.43. De winnares van vorig jaar, Elizeba Cherono, won
vandaag de zilveren medaille in 33.00 en Ruth van der
Meijden werd net als vorig jaar derde op het NK 10 km in
33.17.
Mizuno 21,1 km
Eerder op de dag vonden de Mizuno 21,1 en Run2Day 30
km plaats. De Mizuno 21,1 km werd gewonnen door Colin Bekers in 1.07.57. Stefan Van Den Broeck eindigde
na 1.08.45 als tweede voor Lander Vandroogenbroeck (1.09.11). Bij de vrouwen won Manuela Soccol in
1.18.41. Ze had een ruime voorsprong op Esmee Munnike (1.23.07) en Lineke Kroon (1.23.59).
Run2Day 30 km
De Run2Day 30 km werd gewonnen door de Zweed John Borjesson in 1.39.19. Jop van der Steen volgde na
1.39.42. Olfert Driessen werd derde in 1.42.41. Mireille Baart was net als voorgaande twee jaar de snelste
vrouw op de langste afstand in 1.59.31, voor Inez-Anne Haagen (2.02.43) en Lia Wijnberger (2.07.17).
Uitslagen
Ook bij de junioren en masters werd het NK 10 km gehouden. De volledige uitslag is te vinden op
www.groetuitschoorl.nl.
Editie 2018
Er schreven dit jaar ruim 9.000 deelnemers in. De frisse 40 e editie is succesvol verlopen. Volgend jaar vindt de
41e Groet uit Schoorl Run op zondag 11 februari plaats.
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10 kilometer:
Tim Tesselaar
0.34.19*
Raymond Koen
0.35.37*
Joost Veenstra
0.45.05*
Willem Snel
0.48.02
Hans van Brummelen 0.48.09
Jessica de Visser
0.48.55
Ron van Buuren
0.49.39
Cors van Kruining 0.49.43
Edwin Agema
0.50.23*

Ricardo Link
Marianne Meijer
Myra van Es
Lisette Tak
Henk Mosk
Carolien Raadgers
Ewoud de Jong
Ralph de Gast
Trudy Kiefte

0.50.34
0.51.41
0.54.10*
0.54.31
0.54.45
0.55.06
0.55.17
0.55.23
0.56.19

Edith Czech
Herman Lammers
Nynke van Dijk
Tineke Privée
Nel de Visser
Jessica de Visser
Sarah Link
Wil de Gast

0.56.40
0.56.53
0.56.55
0.58.05
0.59.10
0.59.11
1.04.22
1.05.47

* NK: Tim 85e Msen; Raymond 16e M35; Joost 152e Msen; Edwin 19e M55; Myra 2e V70.
21,1 kilometer:
Erik Leibbrand
Pascal v/d Vendel
Claudia Geldermans
Marianne Bremer
Rutger Wolters
François Flisijn

1.32.28
1.32.48
1.42.10
2.00.44
2.12.55
2.13.08

30 kilometer:
Jan-Willem Schutte
Jacob v/d Wulp
Nathalie Dragt
Dennis Curvers
Renata Vermeulen

2.13.38
2.25.40
2.30.37
2.38.26
2.43.55

Albert Platte
Tineke Mellema
Ron de Groot
Carola Ellen

2.49.37
2.57.54
3.10.24
3.21.03

Claudia Geldermans:
Schoorl in de sneeuw. Paden waren wel mooi schoon en niet glibberig. Wel koude oostenwind (wk5) en 0
graden. Dit keer in het ene laatste vak gestart. Zelf niet echt last van gehad (loop ook niet zo snel aldus manlief
haha). Het open stuk vanaf 13 km was wel koud hoor...poh...koude handen (ondanks handschoenen). Daar
gingen helaas de km tijden ook wat omhoog met slechtste km de 18 (pal tegen).....of kwam dat omdat ik Peter
vD daar een tik op zijn kont gaf Had gehoopt rond de 1.40...maar dat zat er helaas niet in.....Het blijft een super
loop: Schoorl!
Carola Ellen:
Al 4 dagen strontverkouden en last van mijn buik. Maar geen keelpijn of koorts dus stonden we vanochtend aan
de start voor de 30 kilometer van Groet uit Schoorl. Samen met Albert, Ron en vele andere Noordkoppers De
bedoeling was om er een trainingsloopje te maken voor de marathon. Vanaf de eerste kilometer begon mijn
buikpijn op te spelen en last van benauwdheid vanwege de verkoudheid. Zouden dus 30 hele lange kilometers
worden Op 19 kilometer nog even overleg met de trainer (die bikkel had er al 79 kilometer opzitten!!)Hij gaf
aan als ik mij niet fit voelde ik er ook af kon bij 21. Aangezien ik geen koorts had en niet misselijk was toch
ervoor gekozen om door te lopen. Het was alleen hard werken maar daar is nog nooit iemand dood van gegaan
De laatste 9 kwamen uit mijn tenen en ik moest diep gaan. Ook daar wordt een mens sterker van. Zitten nog
steeds op schema (wie had dat nog kunnen denken na dat kwakkeljaar).Nu goed herstellen en opknappen...En
dan nog 8 weken te gaan! Mijn loopmaatjes hebben ook allemaal weer super gelopen .Klasse! En ook onze
supporters hebben het weer erg zwaar gehad.. ....met koffie en appeltaart bij de kachel
Maar fijn dat jullie er weer bij waren
Ricardo Link:
Vandaag stond de 10 km van Schoorl op het programma. Niet echt tevreden met mijn tijd. Nu weer keihard
trainen om weer onder de 50 min te komen
Tineke Mellema:
Groet uit Schoorl Run-30 km. Tja wat zal ik hier nou eens van zeggen… Nou dat ik RETEBLIJ ben
natuurlijk!!! Zeker wel zware momentjes gehad, de klimmetjes begon ik al te merken vanaf 18/19 km ongeveer,
maar met de vlakke stukken of het dalen ging het dan wel weer. Toen ik zag bij 25/26 km dat het haalbaar was
onder die drie uur te komen, moest en zou ik het tempo volhouden van ca. 6 min/km en begon het aftellen. En
wat lekker dat het nu een keer niet net 2 tot 5 seconden onder of boven mijn zelf gestelde doel (die 3 uur dus)
zit, maar gewoon ruim 2 minuten! (Eronder wel te verstaan... ) Dus mijn dag kan niet meer stuk en ik kijk terug
op een mooie loop met een extra mooi parcours vanwege de sneeuw :) )
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Lisette Tak:
Dik tevreden. In tijden niet zo hard gelopen
Pascal v/d Vendel:
Het jaarlijkse uitje naar Schoorl, vooraf een hoop gezeur over de startvakindeling. De eerste km ging nog wel
maar km 2 was een drama. Daarna ging het wel weer en toch redelijk gelopen in het super mooie
winterwonderland. Meer zat er niet in vandaag.
Dennis Curvers:
Vandaag revanche in Schoorl voor de 30km. Ik kan mij vorig jaar nog goed herinneren, koud dat het was! En ik
ben zo iemand die het eigenlijk nooit koud heeft dus... de voorspellingen waren gisteravond nog uitdagend:
11cm sneeuw en een gure 5 à 6 Bft uit het noord- oosten, dat belooft wat. Tas vol uitrusting mee, op tijd weg
samen met Michiel en Tineke die beiden ook voor de 30 gingen. Aangekomen in Schoorl konden we mooi
parkeren en troffen we in de sporthal enkele bekende lotgenoten (o.a. François, die al 60km heeft warm
gedraaid) en ook enkele supporters . Toch besloten op weg te gaan met 2 lagen (craft en dikker vest) en wat
accessoires (handschoenen, hoofdband, col). Mooi zeg die sneeuw! En het pad was goed geveegd, ook fijn.
Eerste stuk op met Renata en Michiel rond 5:30. Energie sparen is de truc. Bij 13km korte sanitaire stop en
daarna alleen verder. Ik probeer nog aan te haken bij Michiel in de verte, maar na een poosje te hebben versneld
besluit ik toch om nog wat energie te sparen, en ligt het tempo nu rond de 5:15. Tussentijd bij 21km is 1:52,
prima zo. Onderweg naar het keerpunt kom ik Nathalie, Michiel, Albert en na het keerpunt ook Renata tegen.
Het loopt hier wat af en ik heb genoeg energie gespaard om wat te versnellen. Dat gaat goed! 5:00 de km nu, en
even later ga ik Albert voorbij. Km 25 is dan al geweest, maar de man met de hamer nog niet... Wanneer komt
'ie? Uiteindelijk bij 28,5km het kluftje op, krijg ik toch wel zware benen. Veel mensen om mij heen wandelen,
maar ik zet door! Eindresultaat onder de 2:40, 10 minuten sneller dan vorig jaar en erg genoten van het soms
sprookjesachtige landschap.
Nathalie Dragt:
Vanaf 27 km al babbelend met 2 heren gelopen waarvan 1 ook voor de 60 km van Texel aan het trainen is...die
afleiding zorgt nog voor een versnelling van het tempo en zelfs een sprint aan het eind omdat ik graag 2.30 op
mijn horloge wilde hebben! Super tevreden...
Jacob v/ Wulp:
BAM mijn PR verbroken op de 30000mtr vandaag in Schoorl met 2sec. Hij staat nu op 2.25.40. Wat lag het
parcours er mooi bij. Windje had iets minder gemogen.
ZALTBOMMEL TWORIVERSMARATHON 12-02-2017
Evert v/d Burg:
Medaille binnen. Liep tot de 21 KM met de 4 uur pacers mee. Na wat drinken
verloor ik de groep en moest ik 12 kilometers alleen lopen met wind tegen. Zat
nog op het schema om in 4.10 binnen te komen. Het lichaam wilde daarna niet
meer. Toch nog binnen gekomen met een tijd van 4.28.48. Niet tevreden. Dit
najaar of volgend voorjaar een herkansing en dan wat meer trainen.
BARCELONA 12-02-2017
Jolanda Ouwehand:
Weer een ervaring rijker: onze 1e buitenlandse halve marathon. We hebben ervoor gekozen om rustig te lopen
(beiden niet helemaal fit helaas ...) en vooral te genieten. Blij met een tijd van 2:16:04 (oké, Sandra 2:16:03 ).
Na de loop hebben we lekker koffie gedronken, gedoucht en zijn toen weer de stad in gegaan. De teller staat
vandaag op 39 km

18

Verslag van Jeannette:Het is vrijdag 10 februari en
de eerste vlucht naar Barcelona is van ons. Om een
uur of elf komen we bij het hotel aan en krijgen
gelukkig gelijk de sleutel van de kamer. Ons hotel zit
midden op de Ramblas, perfecte plek. Nadat we onze
koffer op onze kamer hebben gedaan, is het tijd om op
stap te gaan. Eerst maar onze startnummers halen, dan
hebben we die alvast. Te voet op zoek naar de Arena
waar we onze startnummers kunnen ophalen,
onderweg kijk je e ogen uit. Barcelona maakt
eigenlijk gelijk indruk op ons.
Hatsiekadee, na een klein half uurtje hebben we de
Arena gevonden. Startnummer binnen dus we kunnen
verder Barcelona verkennen. De man van het hotel
had ons gezegd met de gondel de berg op te gaan
maar…….. gondel gesloten. Dan maken we er een
prachtig wandeling van, door cactustuinen heen gaan
we bergafwaarts naar de haven. In de haven kijk je
daar ook je ogen uit want bootjes, pfffff zo groot heb
ik ze nog nooit gezien.
Afijn de dag is dan snel voorbij. Zaterdag hebben we
ook weer pittig gewandeld teller op een kleine 20 km,
achteraf de vraag of dat verstandig is geweest. Zondag
vroeg op 8.45 is de start, op tijd ontbijten en dan naar
de start. Na 15 minuten zijn we bij de start. Het weer
ziet er goed uit, niet te warm beetje wind (die stiekem
toch een beetje fris is) De eerste 10 km hebben Roel
en ik samen gelopen daarna ging Roel toch wat
versnellen. Ik denk dààààg zie je straks. Op 15 km
kreeg ik steken in mijn zij pfffff maar ja hoppa sterk
zijn. Toen nog een lekker klimmetje op 18 km, ik had duidelijk echt mijn dag niet. Maar des ondanks op
2.01.10 binnen en toch genoten, want ja dat staat wel voorop. Langs het parcours stonden veel trommelaars en
bandjes te spelen wat je toch weer energie geeft, super tof. Roel was binnen op 1.57.44, en had heerlijk gelopen.
Na de finish is het dan wel weer wat om elkaar te vinden, ook al hadden we afgesproken direct na de finish of
na de medaillepost.
Uiteindelijk, ik weet niet hoeveel later en na lichte paniek bij beiden, elkaar eindelijk weer gevonden. Konden
we eindelijk naar het hotel en een heerlijke douche pakken en op zoek naar een heerlijk tapas restaurant en een
heerlijk verdiend wijntje.
Lekkere rustig aan gedaan de rest van de dag. Maandag nog even de andere berg op geweest, ook daar deed de
gondel het niet. Met de metro en een soort kabeltram toch die berg bereikt voor een prachtig uitzicht over
Barcelona. Helaas was het iets te bewolkt voor een mooie foto.
Nog een keer lunchen en op naar het vliegveld, want aan al het leuks komt weer een eind. Een onvergetelijk
leuk lang weekend.
Jeannette Smit
TEXEL TRAIL 18-02-2017
Trailrunning is een tak van loopsport die wordt gekarakteriseerd door lopen over onverharde wandel- en
bospaden in de natuur. Trailrunning is een meer avontuurlijke vorm van hardlopen, waarbij men niet
bang is voor steile heuvels, modder en natte voeten. Trailrunners zijn op zoek naar meer beleving in
plaats van massale evenementen over asfalt en continu de focus op snellere tijden. Ze zijn dicht bij de
natuur, om de rust te ervaren en te ervaren hoe fraai de omgeving is.
De TexelTrail is een uitdagende looptocht door het ruige duingebied van Texel. Ruimte, wind en water
kenmerken de beleving van het hardlopen door de Texelse natuur. Het open karakter van het landschap
maakt het lopen in dit jaargetijde op Texel speciaal.
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Het parcours is nagenoeg geheel onverhard en voert over een ondergrond van zand, gras en modder. Het terrein
is licht geaccidenteerd en gaat ondermeer door de Nederlanden, de Muy, de Slufter en het duin- en bosgebied
ten zuiden van De Koog.
Er kan gekozen worden uit afstanden van 15-25-40-50 kilometer.
Nathalie Dragt:
We starten de dag vroeg door met bootje half 9 naar Texel te vertrekken. Het is een klein wereldje door de mist.
Op de boot gooien we nog het nodige eten en drinken naar binnen en komen op een net zo mistig Texel aan.
Altijd weer die spanning wat je aantrekt. Omdat in de middag de zon zou doorbreken wil je ook niet te veel aan
hebben want met 50 km lopen kan het onderweg in een paar uur heel ander weer worden.
Achteraf geen zon gezien jammer genoeg. Geen muts maar een haarband dan maar en een dun regenjasje in de
rugzak en een warm maar ademend jasje aan.
Er staat een koude wind en met de vochtige mist is
het guur te noemen. Thuis besloten om vier flesjes
met gel in water opgelost mee te nemen in mijn
rugzak en de rugzak verder voor wissel van kleding te
gebruiken. Met de start windje mee komt er al gauw
stoom uit mijn oren. De haarband, buff en dikke
handschoenen prop ik al lopend in mijn rugzak nog
voordat er twee km gelopen is. Maar dan komen we
tegenwind en is het al gauw over met mijn warme
gevoelens en trek ik gauw mijn dikke handschoenen
weer aan en deze gaan de verdere dag niet meer uit.
Het voelt steeds kouder aan omdat ook de wind al
gauw verder toeneemt. Met de start loop ik meteen al
naast Danny Hayos en lopen al kletsend de eerste 25
km in pittig tempo. Danny gaat voor 40 en misschien
50 km en wilde de eerste helft redelijk tempo en daarna rustiger. Met de 3 de lus ben ik misselijk en er kan geen
gel en maar kleine slokjes cola in. Het tempo moet ik behoorlijk bijstellen en ondanks dat ik Danny enkele
keren wegstuur blijft hij bij me lopen. We ploeteren door en de benen zijn zwaar en als Chris Vermeulen einde
3de ronde vraagt of ik “door” ga hoor ik mezelf duidelijk JA zeggen maar mijn gedachten daarna zijn wat
onzekerder. Maar Danny loopt ook door ondanks heup/hamstring problemen dus hup gaan met die banaan.
De 4de lus is de kleinere lus van 10 km maar wel hele zware kilometers. Bospaadjes opklimmen, door de
duintjes waar geen eind aan lijkt te komen en dan de strand op- en afgangen
in mul zand, een paardenpad en weer het strand op. Maar dan komt toch echt
de finish in zicht en zijn we blij verrast dat we toch nog ruim binnen de 5
uur binnen komen. Voor het 3de jaar op rij kom ik als 1ste vrouw op de 50 km
binnen, wat een goed gevoel!
Het is geen wedstrijd met prijzen maar de eer die je binnen haalt. Na een
heerlijke douche kom ik langzaam op temperatuur want ik ben tot op het bot
koud en er was ook geen vezel meer droog aan het lijf dus dan is dat ook
niet zo gek. Als ook Renata binnen is als 3de dame op deze afstand en ook in
de droge kleren zit, bestel ik broodjes kroket en die gaan erin als koek en is
de misselijkheid gauw vergeten. Met dat ik met mijn broodje kroket sta
komt Martien van de organisatie naar me toe en mag me namens de Zestig
van Texel een gratis startbewijs aanbieden net als de 1 ste man op deze
afstand, hoe leuk is dat! Laat ik nou al ingeschreven staan en dat weet
Martien natuurlijk, dus krijg ik mijn geld voor het startbewijs teruggestort,
echt top.
Het Ultra lopen gaat bij mij tot de 60 km dus dit was een mooie test voor de
Zestig van Texel op 2de Paasdag. Het weekend na de Texel Trail heb ik aan
de 2de verkenningsloop op Texel meegedaan met weer een grijs wereldje en
een klein stukje in ’t zonnetje, maar met een behoorlijke wind tegen langs de
dijk. Deze 32 km toch op tempo kunnen lopen en met a.s. weekend hopelijk
een heen en weertje met Den Helder – Schagen gaan de kilometers goed in de benen zitten. Het is hard trainen
maar wat doe ik dat graag!
Sportieve groetjes Nathalie
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15 kilometer:
Frits van Twuyver
Audrey Breur
Jan Koopman
Willem Snel
Ruurd Boomstra
Peter v/d Heide
Tineke Mellema
Anneke Quartel
Ronn Toornvliet
Gineke Oosterhuis
Anita Post
Harry Kraak
Gerda Bregman
Chris Vermeulen

1.07.53*
1.14.02*
1.17.48
1.27.29
1.19.32
1.30.11
1.30.41
1.31.15
1.32.23
1.33.53
1.36.31
1.37.11
1.37.14
1.40.19

25 kilometer:
Pascal v/d Vendel
Claudia Geldermans
Rob Dragt
Aart Lodder
Edwin de Wit
Robert Jan van Vliet
Marianne Meijer
Wouter v Onzenoort
Richard Kuijper

1.59.25
2.10.22*
2.19.47
2.19.50
2.20.54
2.20.54
2.39.15
2.41.24
2.54.27

40 kilometer:
Jan-Willem Schutte
Erik Leibbrand
François Flisijn
Martin Nieuwerf

3.32.17*
3.41.15
3.41.15
4.02.25

50 kilometer:
Nathalie Dragt
Matthieu Magielsen
André Marrenga
Renata Vermeulen

4.53.59*
5.11.53
5.11.53
5.25.04*

* Frits 2e M; Audrey 2e V; Claudia 1e V; Jan-Willem 2e M; Nathalie 1e V; Renata 3e V.
OBDAM ARO POLDERLOOP 26-02-2017
Frits van Twuyver maakte ons attent op deze loop en meldde dat de wind gunstig zou zijn. Maar dat viel hard
tegen zoals hij na afloop meldde: “ Wat een woei, wat een woei. Wind was minder gunstig dan ik gehoopt had.
Wat ik met tegenwind verloor kon ik niet goed maken met wind mee. Ondanks dat toch lekker gelopen”.
Frits en Peter Jacobs liepen de 10km in respectievelijk 40.56 en 51.59. Marcel Steenvoorden hield het bij de 5
kilometer en finishte in 20.46.
KIMCROSS 27-02-2017
Drie Noordkoppers op het erepodium bij de Kim cross!
Regen en wind domineerden deze cross maar weerhield Wendy Groen, Martin
Nieuwerf en Johan Lienos er niet van een podiumplaats te bereiken. Op de 4,2 km
werd Wendy 1e in 22.46. Martin haalde de tweede plaats in 18.57 terwijl Johan de
3e plaats bemachtigde in 21.28.
Op de 8,4 kilometer kwamen Erik leibbrand en Matthieu Magielsen in actie. Zij
finishten respectievelijk in 36.49 en 42.31. daarbij moet aangetekend worden dat
Matthieu langere afstanden prefereert.
Van links naar rechts op deze bewerkte foto: Martin, Wendy en Johan.

DEN HELDER-SCHAGEN
Een zware editie door een stevige ZZO-wind. Met 175 individuele finishers en 50 teams viel de deelname wat
tegen t.o.v. de vorige edities.
25 km individueel:
Tim Tesselaar
Raymond Koen
Lars Eelman
Erik Leibbrand
Robert-Jan van Vliet
Dennis Curvers
Ab Vos

1.39.22*
1.46.01*
1.49.41
1.58.13
2.00.33
2.03.47
2.03.55

Edwin de Wit
Lammert Jager
Martin de Vos
Josef Laufenberg
Nathalie Dragt
Marina Langendoen
Johan Schoonheden

2.09.47
2.09.55
2.10.50
2.13.42
2.14.20*
2.15.06*
2.17.49

* Tim 2e Msen; Raymond 2e M35; Nathalie 3e V45; Marina 2e V35
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Martin Nieuwerf
Tineke Mellema
Albert Platte
Chris Vermeulen
Rin de Groot
Janey vnn Dorst

2.30.35
2.33.16
2.35.05
2.38.07
2.44.53
3.10.10

Estafette:
Kate Rules
Edian
Team Maureen
Team Univé

2.03.25
2.18.35
2.32.05
2.35.31

Charissa Czech; Niek Bron; Charissa Czech
Willem Snel; Anouk Spruit; Lisette Tak
Ricardo Link; maureen de Groot; Sarah Link
Carola Ellen; Fabian Feijen; Melvin Baas

Tineke Mellema
Den Helder – Schagen zit erop. Met een pittige wind (5 Bft./ZZO) viel ’t niet mee, maar toch maar weer
gefikst. Geen PR (vorig jaar waren de omstandigheden dan ook wel wat beter), maar wat maakt ’t uit, ’t ging
verder op zich goed

Dennis Curvers
Vandaag de 'Hel van het Noorden' gelopen over 25km van Den Helder naar Schagen. Met een flinke tegenwind
was het flink werken. Al zo ingeschat vanaf de Donkere Duinen en daarom wat gas erop om in een groepje te
blijven dat voor mijn gevoel net even iets te snel ging. Ik begin meestal wat meer behouden zodat ik het netjes
kan uitlopen, dat was er nu niet bij. Met een paar echte bikkels die veel kopwerk deden bleef de groep bijna tot
de finish redelijk bij elkaar. Op sommige momenten voelde het wel alsof je in een bubbel liep. Resultaat onder
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de 2:04 en daarmee een stuk sneller dan vorig jaar, evengoed wel zwaar bij de finish. Lekkere choco met
slagroom was wel verdiend
Ilse Kolmüs
Bikkel Janey gaat ervoor! Ik heb met pijn in mijn hart bij de tweede wissel besloten (17 km) om er uit te
stappen! Door de zware wind in de duinen ben ik voorover gaan hangen en mijn onderrug deed zo pijn dat ik
mijn gezonde verstand heb gebruikt en gestopt ben!! Dit voelt zeker niet als falen maar als een verstandige
beslissing...
Nathalie Dragt
Om 9.00 uur Start vanuit Schagen met alles windje mee en een zonnetje in de rug op rustig tempo met
Renata, Cees en Mirjam. Bij de start van Den Helder-Schagen een half uur rust en toen alles, maar dan ook echt
alles, tegen de wind...Het lijf voelt goed en ik kan zelfs het tempo hoger inzetten dan die van de heenweg maar
de laatste 4 km waren een lange weg want toen wilden de beentjes niet meer zo gretig....maar dat kan ik die
beentjes dan ook weer niet kwalijk nemen met de inspanningen van de afgelopen tijd dus super tevreden!
Carola Ellen
Zijn bijnaam is de Hel van het Noorden. Nou hij deed zijn naam weer eer aan.Geen millimeter kregen we
cadeau van de wind! Gelukkig was het wel droog. Ik ben van start gegaan als eerste estafette loper (namens
Univé). En daarna samen met maatje Ron doortrekken naar Schagen. Nog iets spanning op de benen van de 33
kilometer van zondag maar verder ging het prima. Heel veel kopwerk gedaan met Ron om de meiden uit de
wind te houden. Vanaf 16 gingen we samen verder en dan merk je wel dat het kopwerk veel energie gekost
heeft. De laatste 9 waren zwaar maar gelukkig was daar mijn " grote " broer die me moed in praatte en zo
bereikten we toch weer de finish waar onze fans en mijn lieve collega's (die super gelopen hebben) ons
opwachtten. Fabian en Melvin dank jullie wel voor het meelopen en Ron.....wat moet ik toch zonder jou Daarna
even gezellig bakkie gedronken met z'n allen.
Lisette Tak
Een dag met een roze randje, de estafette Den Helder - Schagen. Veel wind, mooi zonnetje, gezelligheid en
lachen Tot onze verrassing tweede geworden. Om te gieren toch! Met dank aan onze invaller op het laatste
moment Willem Snel, echt tof van hem.
Ricardo Link
Vandaag stond de estafette Den Helder-Schagen op het programma ook wel de Hel van het Noorden genoemd.
Samen met Sarah en Maureen gingen wij de uitdaging aan. Ik mocht het laatste stukje lopen en dat heb ik
geweten jeetje wat een wind. Onderweg kon ik nog heel wat lopers inhalen die de afstand helemaal liepen,
diepe respect daarvoor. Voor mij was dit weer een mooie voorbereiding want volgende week staat CPC in Den
Haag op het programma hopen op minder wind
LAGO MAGGIORE TRIAL
Noordkop atleten weer naar Lago Maggiore trial.
7 mei aanstaande wordt voor de 5e keer de Lago Maggiore trial
gehouden. Zoals de naam al suggereert, vindt de happening
plaats in de omgeving van het Lago Maggiore, start vanuit de
plaats Maccagno, parcours geheel in de bergen: smalle
“geiten” paden door weilanden en bossen met een schitterende
uitzicht op de Alpen en het Lago Maggiore.Gekozen kan
worden uit drie afstanden 12,5 – 21 – 50,8 km. Het te
overwinnen hoogteverschil is 700 meter voor de korte afstand,
1300 voor de 21 km en 2970 meter voor de lange afstand.
Momenteel (eind februari) hebben zich 507 deelnemers
ingeschreven en er zijn nog slechts 43 plaatsen beschikbaar.
Uit de deelnemerslijst is te zien dat het gaat om een zeer internationale deelname, met menig atleten buiten
Europa. Opvallend is dat meer dan de helft kiest voor de lange afstand!Vorig jaar hebben op de valreep vijf
Noordkop atleten uit Julianadorp meegedaan; Door de positieve ervaring heeft zich dit jaar al een vijftal
Noordkoppers opgegeven voor de 21 km. Ewoud, Ron en Gabriele gaan voor de tweede keer, Cors en Chris
zijn de nieuwelingen.
Mochten er meer liefhebbers zijn, alle informatie en illustratieve films zijn te vinden op de site:
www.vmrunning.com (ook kun je ondergetekende mailen g.ferrari@quicknet.nl).
Verslag van onze ervaring van vorig jaar is te vinden op www.gabrieleferrari.nl (klik op Lago Maggiore trial).
Gabriele Ferrari
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PROGRAMMA WEGWEDSTRIJDEN SV NOORDKOP 2017
Za 18 maart
Zo 16 april
Wo 24 mei
Wo 7 en 21 juni
Za 24 juni
Di, wo, do 4, 5, 6 juli
Woe 19 juli en 2 aug
Woe 30 augustus
Za 18 november
Zo 3 december
Zo 31 december

Zijpeloop (interne trainingsloop)*
Duin-bollenloop (3e zondag in april)
Trio estafetteloop.
Strandlopen Den Helder
Ingeloop (interne trainingsloop)
½ marathon 3-daagse
Zee van Tijd Strandloop
Overlevingsloop (laatste woensdag in augustus)
Noordkop familie boscross (interne trainingsloop)
Duincross (1e zondag in december)
Oudejaarsloop

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

DE ZIJPELOOP
* Samen met Peter Asselman hebben Alie en ik (Frits) nu twee jaar de Zijpe loop
georganiseerd.
Dit is een recreantenloop voor Noordkoppers die gelopen wordt vanaf Duinoord. Hierbij
kan gekozen worden tussen starten vanaf Duinoord (16km) of vanaf de Callantsogervaart
(10km)
Het is een goede gelegenheid om te zien waar je bent qua conditie, na de winterperiode.
De finish is bij ons thuis, Bosweg 27, tegenover camping Kees en Trijntje, waar we ook
terecht kunnen voor koek en zopie.
Na twee jaar kunnen we wel zeggen dat de loop levensvatbaarheid heeft.
Dit jaar voor het eerst inschrijven via de site, dat scheelt ons werk, we hebben meer
zekerheid en kan meer deelname geven.
De datum is 18 maart. De start vanaf Duinoord is 08.30uur, en vanaf de Callantsogervaart
08.45uur.
Frits Kraaij
Nu inschrijven? Klik hier.
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DE JARIGEN VAN MAART
Onno Aerts
Yentl Brink
Ron de Groot
Sarah Jansen
Chris van Kooten
Marga v/d Maagdenberg
Gineke Oosterhuis
Helma Sandkuijl
Sini Vermeulen

Ingrid Blonk
Jan Cornelissen
Gerrit Hamstra
Ewoud de Jong
Tineke Kramer
Peter van Maurik
Emy Opmeer
Winnifred v/d Star
Robbert Waltmann

Richard de Bock
Nathalie Dragt
Peter v/d Heide
Ron van Kessel
Stijn Lewakabessy
Jeremy v/d Mee
Elly Plieger
André Struijk
Sofie Witte

NIEUWE LEDEN
Luca de Boer
Rachel Flecken
Jan-Arie Portegijs
Robin Roelink
Rover Roelink
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Anno v/d Bosch
Frans Forrer
Louise Jansen
Henk Kooijman
Aris Louwe
Miriam Minnes
Djona Robert
Ronn Toornvliet
Noa Zoon

LINKS OF RECHTS LOPEN?
Ken jij de verkeersregels als hardloper, hoe heurt het nu eigenlijk?
Van het voetpad naar het fietspad en weer de stoep op. Soms links van
de weg, soms rechts. Je loopt zigzaggend de stad door en probeert overige weggebruikers te ontwijken. Maar
hoe zit het eigenlijk met de regels? Moet je als hardloper van het voet- of fietspad gebruikmaken? En aan welke
kant van de weg loop je dan? Dat is een vraag die regelmatig tijdens trainingen naar voren komt. We gaan eerst
terug naar de wet wat zegt die eigenlijk over hoe we onze op de openbare weg moeten gedragen.
De wet
In de wet Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990) staat in artikel 4 dat voetgangers gebruik
maken van het trottoir of voetpad, van het fietspad of het fiets/bromfietspad als een voetpad of trottoir ontbreekt
en van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan als ook een fietspad of fiets/bromfietspad ontbreekt.
Een ander belangrijk wetsartikel in dit kader is artikel 5 van de Wegenverkeerswet: Het is voor eenieder
verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg
wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Ten slotte staat er in de wet (RVV1990, art. 19) dat een bestuurder altijd in staat moet zijn voertuig tot stilstand
te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.
Vóór invoering van het huidige RVV stond tevens in de wet dat voetgangers buiten de bebouwde kom aan de
linker kant van de weg moesten lopen als een voetpad of fietspad ontbrak. Op die manier konden voetgangers
het autoverkeer zien naderen, en dat werd veiliger geacht voor voetgangers. Met ingang van 1991 is deze
verplichting geschrapt. Voetgangers mogen zelf kiezen aan welke kant van de weg ze lopen. De plaatselijke
omstandigheden kunnen namelijk zodanig zijn dat rechts lopen veiliger is dan links lopen.
De uitvoering
Als hardloper val je onder de categorie ‘voetganger’. Ondanks dat je als fanatieke loper misschien liever op het
fietspad traint en sommige fietsers voorbij snelt, ben je ook als hardloper verplicht om gebruik te maken van het
voetpad. Alleen als de stoep niet aanwezig is, mag je volgens de wet (RVV, artikel 4) uitwijken naar het
fietspad. Bij het ontbreken van zowel een voet- als fietspad, mag je de weg op.
Voetgangers zijn wel weggebruikers, maar geen bestuurders. En dus gelden de algemene voorrangregels niet
voor voetgangers. Dat laat Veilig Verkeer Nederland op haar website weten. Kom je tijdens je hardloopronde op
een voorrangsweg of kruispunt terecht? Dan moet je dus alle bestuurders, zowel van links als van rechts,
voorrang verlenen.
Het is niet mogelijk aan te geven dat links, dan wel rechts lopen altijd veiliger is. Het wordt in de ogen van
Veilig Verkeer Nederland terecht toegestaan dat voetgangers (hardloper) zelf beoordelen wat de veiligste kant
van de weg is. Absolute veiligheid is daarbij uiteraard niet te garanderen. Ook in deze situatie zullen alle
weggebruikers attent moeten blijven, zodat onveiligheid voorkomen kan worden.
De Atletiekunie meldt op haar website het volgende: ‘Wie gebruik maakt van een vrij liggend fietspad kan het
beste met de rijrichting van de fietsers meelopen (rechts). Wie toch gebruik maakt van een weg zonder fiets- of
voetpad moet zelf inschatten aan welke kant van de weg het veiligst gelopen kan worden. Daarbij moeten
voetgangers en trimmers zich realiseren dat zij geen onveiligheid voor anderen moeten veroorzaken als ze een
plaats op de weg kiezen die voor henzelf het veiligst is.
De wet ziet er anders uit als je in een groep hardloopt. Dan geldt de regel dat de groep zich als een bestuurder
van een fiets of auto moet gedragen. Dat betekent dat de groep verplicht aan de rechterkant van de weg moet
lopen.
Voordelen van links lopen
1. Je ziet het verkeer aankomen
2. Je kunt oogcontact maken/ een inschatting maken
3. Je kunt snel in de berm stappen als dat nodig is.
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Nadelen van links lopen
1. Tegemoetkomend verkeer moet uitwijken. Maar kan dit niet altijd. Het tegemoetkomend verkeer ‘botst’ dan
tegen de hardloper op die voorruit blijft bewegen
2. Links lopen is tegen het verkeer inlopen en dat is onnatuurlijk. Medeweggebruikers verwachten dat niet.
Voordelen van rechts lopen
1. Je gedraagt je zoals alle anderen in het verkeer.
2. Je loopt met de stroom mee.
3. Als de weg een bocht naar links maakt waar je niet omheen kunt kijken, kan het veilig zijn om rechts aan te
houden. Verkeer dat je tegemoet komt kan namelijk schrikken of je aanrijden als je voor hen onverwacht de
bocht om komt.
Nadelen van rechts lopen
1. Je ziet het verkeer op jouw helft van de weg niet aankomen.
Conclusie
Hoe gaan wij bij de vereniging nu om met het links of rechts lopen. Wij verplaatsen ons als groep en lopen dus
bij voorkeur aan de rechterkant van het voet- of fietspad of langs de openbare weg of de veiligheid moet zo
dusdanig in gevaar komen dat links de meest veilige keuze is. Het lopen in de trainingsgroep gebeurt onder
begeleiding van een trainer en dus ook onder zijn of haar verantwoordelijkheid, dat wil zeggen dat de trainer
altijd het laatste woord heeft in geval dat er een discussie ontstaat. Ik hoop hiermee duidelijkheid te hebben
bereikt en dat de lopers in de diverse loopgroepen zich hier ook aan houden. Hieronder nog enige tips voor
veilig hard te lopen en lijken allemaal open deuren, inkoppertjes etc. maar doe er je voordeel mee.
Tips voor veilig hardlopen
Loop bij voorkeur op voet- of fietspad aan de rechterkant of gebruik de uiterste zijde van de rijbaan.
Links of rechts lopen: loop je alleen: bepaal zelf de meest veilige situatie. Links lopen is soms veiliger omdat je
de tegenligger ziet aankomen en evt. kunt uitwijken naar de berm. Achteropkomend verkeer is niet zichtbaar en
je weet niet of ze jou wel hebben gezien.
Loop je in een groep in het donker dan is rechts lopen vaak veiliger. De verlichting is zo goed zichtbaar dat je
wordt gezien als een fietser. Door rechts te lopen raakt de automobilist niet in verwarring.
Loop achter elkaar. Met z'n drieën naast elkaar is niet verantwoord.
Gezien worden is belangrijk; draag altijd reflecterende kleding of een hesje en/of een lampje.
Gezamenlijk oversteken. Je bepaalt zelf wanneer je oversteekt, niet degene die roept dat het veilig is.
VERANTWOORDELIJK BEN JE ALTIJD ZELF,
DOOR JEZELF VERANTWOORD EN VEILIG TE GEDRAGEN.
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