Inhoud

mei 2017

Intersport Noordkopkleding
Algemene informatie SV Noordkop
Trainingsprogramma
Van de Redactie
Van de Voorzitter
Het Olympisch stadion van Den Helder
Pupillennieuws
Avondvierdaagse
Vrijwilliger in the picture
Baancircuit H&M 2017
Veld- en weguitslagen
Wedstrijdkalender Noordkop
Pannenkoekenestafetteloop
Zomerlopen SV Noordkop
Jarigen
Nieuwe leden
Voor u gelezen
Indoor Club Records

2
3
6
8
8
9
11
12
14
15
17
30
32
33
34
34
35
36

17 Mei
Pannenkoekenestafetteloop

1

2

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 31 mei 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

6

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

Dinsdag:
08.30-09.30 uur

Ruyghweg

Niveau 3 / 5

Renata Vermeulen

18.30-19.45 uur

Donkere Duinen

Niveau 4 / 5

18.30-20.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 3 / 4

18.30-20.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 1 / 2

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

Woensdag:
18.00-19.00 uur

Ruyghweg

Donderdag:
09.00-10.00 uur

Duinoord

Niveau 3 / 5

Renata Vermeulen.

18.30-19.45 uur

Duinoord

Niveau 3 / 5

18.30-20.00 uur

Ruyghweg

Niveau 3 / 4

Renata Vermeulen
Chris Vermeulen
Karin v/d Burg
Harry Kraak

18.30-20.30 uur

Ruyghweg

Niveau 1 / 2

Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit

Zaterdag:
09.00-10.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 5

09.00-10.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 3 / 4

09.00-10.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 1 / 2

09.00-10.30 uur

Julianadorp Dorperweerth “Kingsway”.

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

Aangepaste Sportbeoefening

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

Donkere Duinen

Niveau 3 / 5

Wim Ouwens
Ineke Smit

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

*Ondersteuning door poule ass. trainers in onderling overleg ( Matthieu Magielsen, André Marrenga)
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Ga er maar eens even goed voor zitten, want er is héél veel te
lezen in dit clubblad. Niet alleen stukjes die ik van FB heb
gehaald (hoe kreeg ik het clubblad vol toen ik nog niet op FB
zat?), maar ook heel veel verslagen! Bedankt allemaal! En dan
het eerste deel van “Het Olympisch Stadion van Den Helder” waarin Kees Aerts ons alles over het reilen en
zeilen van de vereniging.
Even leek her erop dat de enige warme dag van April die van de negende was. De dag van De Halve van Den
Helder en de marathon van Rotterdam. Maar nu heeft de laatste dag van deze maand ook zijn best gedaan.
Verder was het echt KOUD! Behalve dat april twee graden kouder was dat het had moeten zijn, was maart ook
nog eens te warm geweest, waardoor de kou erger leek dan het was.
Maar nu gaan we warmere tijden tegemoet en om daarop aan te sluiten staat het zomerprogramma in dit
clubblad. Maar voor het zover is, hebben we deze maand de Pannenkoekenestafetteloop op 17 mei. Dat is echt
zo leuk om te doen! Ik kan dit jaar niet meedoen, we zitten dan in De Harz en dat is een beetje te ver om even
terug te komen, maar ik zal aan jullie denken. Hopelijk zijn er heel veel teams!
Cor Rieuwers heeft de lijst met Indoor Clubrecords bijgewerkt. Deze staat op de site en in dit clubblad. Kijk
maar eens welk record je kunt gaan aanvallen!
De jeugd vanaf de B-pupillen (2008) heeft een mail gekregen met de mededeling dat SV Noordkop met een
groep mee wil lopen met de Avondvierdaagse. De deelnamestrookjes moeten uiterlijk 15 mei bij de trainer
ingeleverd zijn!
Veel leesplezier
Myra van Es.

In het vorige clubblad had ik het erover dat de temperaturen
weer de goede kant opgingen, maar we zitten nog steeds te
wachten totdat de temperaturen boven de 10 graden uitkomen.
De Duinbollenloop is achter de rug en heeft mooie plaatjes
opgeleverd en ook de jaarvergadering is weer achter de rug.
Ogenschijnlijk gaat het nog steeds goed met de vereniging, maar dat is maar uiterlijke schijn. Het opknappen
van de baan laat op zich wachten en de gesprekken van de gemeente met Defensie nemen veel tijd in beslag. In
het laatste overleg is er geopperd dat het sportpark op de afstotingslijst kan worden opgenomen. Dat is
veelbelovend nieuws, maar intussen zien we de baan steeds verder achteruit gaan en worden tijdens de
komende competitiewedstrijd van de Masters op 7 mei de werpaccommodaties aan de Ruyghwegzijde niet
gebruikt vanwege de slechte staat van de werpringen (afbrokkelend beton). De zandbakken moeten nog steeds
bijgevuld worden en het middenveld mag best een opknapbeurt hebben, zodat er weer op gelopen kan worden
door de jongere kindergroepen en loopgroepen. En dan hebben we het niet eens over de huurprijs en het
gewenste clubgebouw.
Komend weekend gaan de senioren voor het eerst weer naar de competitie in Santpoort, de pupillen en de CD
junioren moeten ook weer aan de bak en zo komt het baanseizoen langzaam aan op gang. De eerste Heer en
Meesterwedstrijd in Alkmaar heeft voor een verrassing gezorgd. Djoao Lobles bleef maar amper een halve
seconde verwijderd van plaatsing voor het EK junioren. We hopen dat hij de limiet gaat halen een dezer dagen.
We zijn begonnen met een Kaboutergroep. Dit zijn kinderen vanaf 4 jaar die door Raymond Koen op de
woensdagmiddag hun “training” krijgen.
Afgelopen vrijdag tijdens de Koningsspelen heeft SV Noordkop een wedstrijd verzorgd voor de bovenbouw
van de Eben Haezerschool. Een 50 tal atleetjes ging de strijd aan op de 60m sprint, kogelstoten, verspringen,
hoogspringen en afgesloten werd met een 800m. Soms durfden de leerkrachten zich in de strijd te mengen. Een
geslaagd evenement.
Inmiddels is het trainerskorps in een nieuw tenue gestoken en is de vereniging bezig met het aannemen van een
tweetal vertrouwenspersonen. In de topsport wordt momenteel veel aandacht gegeven aan diverse misstanden
waaronder sexuele intimidatie door trainers en pestgedrag binnen verenigingen. SV Noordkop heeft al een
pestprotocol in het beleid opgenomen (dit staat te lezen op de website) en SV Noordkop wil een stap verder
gaan waardoor misstanden, zoals die elders zijn geconstateerd, binnen onze vereniging niet voor gaan komen.
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Elders in het clubblad heb ik een artikel geplaatst met de titel: “Het Olympisch Stadion van Den Helder”. Dit
artikel is het eerste deel van een drietal artikelen waarin ik u wat verder meeneem in de bestuurlijke situatie van
de vereniging en waarin ik de drie hoofdpijnpunten (huurbedrag, onderhoud accommodatie en een eigen
clubgebouw) van dit moment verder onder de loep neem en toelicht. Ik wens iedereen een fijne en sportieve
meimaand toe.
Kees Aerts

“HET OLYMPISCH STADION VAN DEN HELDER”
In de periode voor 2010 betaalde SV Noordkop de huur van de accommodatie aan de Gemeente Den Helder. De
gemeente had een contract of overeenkomst met Defensie over het beheer en onderhoud van de
atletiekaccommodatie aan de Ruyghweg. SV Noordkop betaalde jaarlijks netto een huur van ongeveer 5000
Euro en daarmee werd het onderhoud en de trainingsuren afgedekt. In 2010 is in de gemeente Den Helder een
nieuw sportbeleid van kracht geworden onder de naam: Het sportbesluit, hierin wordt beleid geformuleerd voor
alle sportverenigingen binnen de gemeente die op een gemeentelijke accommodatie hun sport bedrijven. Hierbij
werden afspraken gemaakt voor de huur, maar ook voor het onderhoud van de accommodaties. De regel die
gehanteerd wordt is dat de vereniging 15% van de onderhoudskosten voor zijn rekening neemt en de gemeente
betaalt de overige 85%.
Op zich is dit sportbesluit een goede zaak voor de sport in Den Helder. De meeste gemeentelijke
accommodaties zijn momenteel ook aardig opgeknapt, waarbij voor de hockey een nieuw kunstgrasveld is
aangelegd en de voetbalverenigingen hebben allemaal kunstgrasvelden gekregen. Helaas ligt de
atletiekaccommodatie niet op gemeentegrond en viel SV Noordkop buiten deze regeling. De gemeente heeft
besloten om niet meer op te treden als tussenpersoon tussen SV Noordkop en Defensie. Dit betekende dat we
zelf contracten moesten afsluiten met Defensie over de huur en het onderhoud. Dit is gebeurd in een periode dat
het bestuur is gewisseld en uiteindelijk zijn een huurcontract en een medegebruikersovereenkomst getekend
tussen Defensie en SV Noordkop en SV Sportlust.
Hierin zijn commerciële prijzen gehanteerd en dat kwam neer op 24000 Euro huur en 9000 Euro voor de
gebruikersovereenkomst, waarbij jaarlijks het bedrag wordt geïndexeerd. Via het huur en subsidiebeleid van de
gemeente, wat gekoppeld is aan het sportbesluit krijgt de vereniging een aanzienlijk bedrag vanwege het grote
aantal leden onder 23 jaar en een aanzienlijk aantal leden van boven de 60 jaar. De onderhoudsafspraken van
15% en 85% zijn niet op onze vereniging van toepassing, omdat de gemeente aangaf dat zij momenteel geen
partij zijn in de afspraken tussen SV Noordkop, SV Sportlust en Defensie. Dat betekent dat voor deze
vereniging 100% onderhoudskosten berekend worden.
De baan is in 2003 voor het laatst in groot onderhoud geweest en in de nieuwe situatie zijn er weer gesprekken
op gang gekomen over de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Wij gaan er van uit dat een accommodatie
aan de reglementen van de atletiekunie voldoet, maar dit stond niet letterlijk in de overeenkomst met Defensie
waardoor zij aangaf dat zij zich niet verantwoordelijk voelden voor het onderhoud zoals wij dat wilden. Onder
het mom van het is niet in het belang van de Marine werd dan ook een minimum aan onderhoud uitgevoerd en
weigerde Defensie ook te betalen voor de keuring van de accommodatie. Deze kosten heeft de vereniging op
zich genomen en het uiteindelijke rapport is verstuurd aan de gemeente en Defensie. Het groot onderhoud staat
gepland in 2017, maar er is nog niet bekend wat er dan gaat gebeuren. Inmiddels zijn diverse onderdelen in een
slechte toestand gekomen waarbij de atletiekunie ons nog de hand boven het hoofd houdt voor wat betreft het
organiseren van wedstrijden. Ik ben echter bang dat we volgend jaar weleens buitenspel gezet gaan worden.
Nu is een reële vraag; “wat moet een accommodatie kosten aan de verhuurder?” In het voorzittersoverleg met
de verenigingen vanuit de Noordkop is deze vraag op tafel geweest en dan blijkt dat een reële prijs voor een
vergelijkbare accommodatie tussen de 10000 en 15000 Euro bedraagt. Aan de hand van de perikelen in Den
Helder en bij meerdere verenigingen in Nederland heeft de atletiekunie onderzoek gedaan naar de situaties op
alle atletiekaccommodaties in Nederland en daaruit is naar voren gekomen dat wij op de 3 e plaats staan voor
wat betreft de huurprijs. We staan zelfs boven Phanos, die het Olympisch Stadion huurt. Nu had ik toevallig
afgelopen week een wedstrijd bij Phanos en was te gast in het Olympisch stadion waar we vorig jaar nog als
vereniging te gast waren tijdens de Europese kampioenschappen.
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Ik heb daarom gemeend om een paar foto’s in het Olympisch stadion van Amsterdam te maken en deze te
vergelijken met een aantal foto’s van onze accommodatie in Den Helder. Een paar plaatjes zeggen meer dan een
pagina vol met woorden heb ik weleens gehoord.

Links het Olympisch stadion Amsterdam

Rechts het “Olympisch” marine sportpark van Den Helder.

Momenteel is de gemeente in gesprek met Defensie om voor ons een volwaardige accommodatie veilig te
stellen, maar dit zal nog een tijdje gaan duren voordat hier echt resultaten geboekt gaan worden. In principe
wordt de lokatie aan de Ruyghweg aangehouden al zijn er stemmen die voor een verhuizing naar de
Streepjesberg opgaan. Hier hangt een financieel plaatje aan vast en die is uiteindelijk bepalend voor het
eindresultaat.
Gezien de bedragen die worden gevraagd en het feit dat we meer betalen dan Phanos voor het Olympisch
Stadion leek mij de titel van dit stukje erg toepasselijk; “Het Olympisch Stadion van Den Helder”.
Kees Aerts
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Finale Boscross bij DOK op 1 april
De Start.

De prijs uitreiking.

Over de sloot.
Het zomerseizoen loopt van 27 maart tot en met 1 oktober.
De trainingen vinden vanaf 27 maart plaats op maandag en woensdag op het Marinesportpark
aan de Ruyghweg:
Maandag en woensdag
17.00-18.00 uur : Mini- en C pupillen
Maandag en woensdag
18.15-19.15 uur : B pupillen
Maandag en woensdag
17.30-18.30 uur : A1 pupillen
Maandag en woensdag
18.45-19.45 uur : A2 pupillen
Tijdens schoolvakanties en de Helderse Avondvierdaagse zijn er geen trainingen.
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AVONDVIERDAAGSE 2017
Beste (ouders/verzorgers van) leden,
Van maandag 12 t/m donderdag 15
juni 2017 wordt in Den Helder voor de
65e keer de avondvierdaagse
georganiseerd.
Het lijkt ons leuk om met onze
vereniging als groep deel te nemen aan
de avondvierdaagse.
In voorgaande jaren hebben wij bij onze
leden geïnformeerd of er animo was om
met onze vereniging deel te nemen aan
de avondvierdaagse. Destijds waren er weinig aanmeldingen.
Aangezien de scholen binnen de linie hebben besloten vanaf dit jaar niet meer onder de
verantwoordelijkheid van de scholen mee te doen aan de avondvierdaagse is er dit jaar misschien
wel genoeg animo om als vereniging deel te nemen.
Indien we genoeg aanmeldingen hebben, zullen we meedoen aan de 10 kilometer.
Gezien de afstand kunnen jeugdleden deelnemen vanaf de B-pupillen (2008) en ouder.
De start is alle dagen om 17.45 uur vanaf de Draaikolk aan de Dollardlaan.
De kosten zijn € 5,50 per deelnemer. Wij verzoeken u het ingevulde strookje van de mail die u
gekregen heeft en het geld in een gesloten envelop uiterlijk op 15 mei a.s. in te leveren bij de
eigen trainer.
Ouders van jeugdleden zijn natuurlijk van harte welkom om als begeleider mee te lopen.
Begeleiders ontvangen alleen een medaille indien zij alle dagen meelopen en eveneens € 5,50
betalen.
Wij zijn ook nog op zoek naar mensen die bij een pauze plek een versnapering willen uitdelen.
U kunt zich hiervoor aanmelden via samantha1k@hotmail.com
Graag per deelnemer/begeleider één strookje invullen.
We hopen uiteraard op veel aanmeldingen, dus zeg het voort!
Met sportieve groeten,
Samantha Kreté

Wedstrijdprogramma zomerseizoen 2017.
Za 13 mei :
2e competitiewedstrijd pupillen bij ????????
Za 20 mei :
pupillenwedstrijd Castricum
Wo 31 mei :
pupillen tweekamp + 600-1000 m Noordkop in Den Helder
Za 17 juni :
3e competitiewedstrijd pupillen bij Noordkop in Den Helder
Za 1 juli :
pupillenwedstrijd Athletics Champs Noordkop in Den Helder
Za 2 september :
Gerrit Vosbokaal pupillen Hollandia in Hoorn
Wo 13 september : pupillen tweekamp + 600-1000 m Noordkop in Den Helder
Za 16 september :
finale pupillencompetitie
Zo 1 oktober:
clubkampioenschappen Noordkop
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VRIJWILLIGER
in the picture
Deze maand staat Renate
Vermeulen “In the picture” als
vrijwilliger.
Renata is dit jaar 13 jaar lid
van Noordkop en is 1 van onze
vrouwelijke trainsters die veel
van onze wegatleten weet te
motiveren om op hun eigen
niveau lekker te lopen.
Renata vertelt:
“Ik
ben
vrijwilliger
bij
Noordkop omdat het zo
“gelopen” is!
Onze zoons zaten op atletiek en
omdat je dan veel aan de kant
staat word je al gauw gevraagd
om een handje toe te steken .
Ik vond dat al snel leuk om te
doen en heb toen ook de
jurycursus algemeen en later
jurytijd gedaan, dit was in 2001
ongeveer.
Ik help het liefst bij kogelstoten,
dus het oproepen en schrijven van de afstanden die geworpen zijn. En als commissaris
vertrek zorg je dat de lopers klaar staan op juiste banen. Ik ben graag bezig en op die
manier geef ik al negen jaar training aan verschillende groepen in de avond en nu ook
op de dinsdagochtend op de baan en op donderdagochtend vanaf Duinoord .
Ondertussen al wat marathons gelopen en ook wat langere ultra`s waar bij mij de
uitdaging is om het op een knappe manier uit te lopen zodat ik daarna mijn andere
bezigheden gewoon kan blijven doen.
Ik voel mij betrokken bij de vereniging en ben het liefst praktisch bezig.”
Renata nomineert voor de volgende maand: Wim van Rijn als vrijwilliger “in the
Picture”.
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BAAN C I R C U I T 2 0 1 7
• 12 mei bij SV. NOORDKOP ATLETIEK in DEN HELDER
ZWEEDSE ESTAFETTE SPËCIALE
HINK-STAP SPRINGEN en KOGELSLINGER SPÉCIALE*
* voorinschrijving gewenst
PRIJZEN ALLEEN OP DE KOGELSLINGER SPÉCIALE

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

E.T.

aanvang Spéciale 18.30uur; Wedstrijd 19.30uur

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

E.T.

aanvang 19.00uur

• 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
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DJOAO LOBLES LOOPT BAANCIRCUITRECORD
1E WEDSTRIJD HEER&MEESTER BAANCIRCUIT bij HYLAS IN ALKMAAR 14-04-2017
Een wedstrijd, die nog een internationaal tintje kreeg.
Met drukte op het veld en een zonnetje aan de hemel begon de wedstrijd goed. Al werd het er door de frisse
wind niet warmer op en begon het later op de avond bovendien nog te regenen.
127 atleten gaven acte de présence vrijdagavond, waaronder een trainingsgroep uit Aken (Duitsland), waardoor
deze wedstrijd zelfs een internationaal tintje kreeg. Dit had echter geen invloed op het aantal records dat
verbroken werd, want deze stonden alle op naam van Nederlandse atleten. Hoewel van Noordkop atletiek
voornamelijk. de oudere garde prominent aanwezig was, blonk B junior Djao Lobles daar ver bovenuit door een
fantastische 800m te lopen en daarmee het Baancircuitrecord met ruim 1 seconde te verbeteren in een tijd van
1.57,62min.
Een prachtige prestatie Djao, gefeliciteerd! Kom je 12 mei tijdens de 2e wedstrijd van het Baancircuit Heer en
Meester in Den Helder je Bonus nog halen? En misschien win je er nog wel een, want ter ondersteuning van
deze opbloeiende carrière heeft Noordkop, in het toch al overvloedige onderdelenpakket, ook nog een 800m
opgenomen. Ja wie komt Djao tegenwicht geven op de 800m?
Bijzonder bij Hylas was het Baancircuitrecord op de 100m van Simone Geel van DEM die met haar tijd van
13,77sec bovendien het Nederlands Record Vrouwen 55+ op haar
naam zette. Ook op de 200m blonk zij uit en verbeterde met een tijd
van 28,42sec tevens dit Baancircuitrecord.
Bij de mannen 50+ was Bart van Rookhuizen, eveneens van DEM,
de gelukkige en verbrak het Baancircuitrecord op de 200m Horden
Speciale met een tijd van 30,04sec.
Voor de snelste man en vrouw op de Speciale werd een Dagprijs
uitgereikt. Hieraan deden geen Noordkop atleten mee. De prijs voor
de snelste man op de 200m Horden ging naar René Tijm van Nova
(27,22sec) Manon Buter van TAS was de snelste vrouw 37,33sec.
De prestaties van de Noordkop atleten staan onderaan dit verslag.
Ondanks de kou en de regen was het toch een geslaagde wedstrijd
en we kijken al weer ongeduldig uit naar de 2e wedstrijd van het
Baancircuit Heer & Meester die plaats vindt: Op 12 mei bij SV
Noordkop Atletiek in Den Helder. Hier staan 3 Speciales op het
programma, namelijk Kogelslingeren, Hink-stap-springen en de
Zweedse Estafette. De Dagprijs wordt uitgeloofd aan de beste man
en vrouw bij het kogelslingeren,.Bonussen voor het verbreken van
een Baancircuitrecord.
Verdere onderdelen zijn loopnummers 100m, 200m, 1500m,
3000m. en technische onderdelen hoog, ver, kogel, en discus. En als
extra toegevoegd voor de liefhebber de 800 meter.
De wedstrijd begint om 18.30uur.Inschrijfgeld €3,00 voor de
junioren en €3,50 voor de senioren en masters.
Mannen 80 jr: Nico Ridder 4e kogel
Bij voorinschrijving op de via www.atletiek.nu krijg je €0,50 korting
De inschrijving is al geopend
Uitslag Noordkop atleten:
JJB : Djoao Lobles 1e 800 mtr 1.57,62 min.
Vsen: Tiana Dekker 1e ver 4,81mtr ; 1e hoog 1,45 mtr
Msen: Rutger Keet 1e 800 meter 1.58.21 ; Kevin van Grieken 4e 100 mtr 11,99 sec.
M35 : Jeffrey Wassenburg 1e kogel 13,77 mtr
M45 : Frits van Twuyver 1e 3000 mtr 11.51,24 min
M55 : Kees Aerts 2e kogel 12,70 mtr
M60 : Tjerk Vos 1e ver 4,34 mtr
V65 : Nel Pot 3e kogel 6,12 mtr
M80 : Nico Ridder 4e kogel 7,65 mtr ; 1e speer 20,33 mtr
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LEEUWARDEN CONDENSLOOP 01-04-2017
Onder uitstekende weersomstandigheden werd de 40e editie van de Condensloop gehouden met zo’n 732
deelnemers aan de start van de diverse afstanden. Ook dit jaar werden weer snelle tijden gelopen, dit ondanks
het feit dat het geen geheel vlak parcours is met op de langere afstanden zo’n vijf klimmetjes in de vorm van
bruggen. Maar het fraaie hardloopweer zal hier ook mede voor verantwoordelijk zijn.
Tim Tesselaar voegde weer een mooie prestatie aan zijn lijst toe. Op de 10km werd hij 2 e overall in de tijd van
33.50. Ook Frits van Twuyver was hier aanwezig. Ondanks zijn bewering dat hij geen goede benen had, finishte
hij in 40.31.

ALKMAAR BRIJDERLOOP 02-04-2017
Suzanne van der Weide liepd de 10km in 40.36 en
werd hiermee overall 1e vrouw (en 1e V35). Ook
Jan Koopman (43.48), Henk Kooijman (49.34) en
Kirsten Kooijman (1.05.18) liepen deze afstand,
terwijl Marcel Steenvoorden en Gineke Oosterhuis
zich uitleefden op de 5km. Met respectievelijk
20.13 en 23.22 werd Marcel 2e M50 en Gineke 2e
V35.
Suzanne links, Gineke rechts

AMSTERDAM ROKJESDAGLOOP -2-04-2017
Rokjesdagloop: veel zon, emotie en een megaopbrengst
De 6de editie van de Sky Radio Rokjesdagloop /
Walk4MS zondag 2 April was een groot succes. Op
deze zonovergoten lentedag, precies zoals het
evenement is bedoeld, renden en wandelden bijna
1.400 deelnemers maar liefst 38.455 euro bij elkaar
voor het goede doel, de strijd tegen MS. En de teller
loopt nog door.
Het ultieme lentegevoel dat het evenement bij
deelnemers en toeschouwers beoogt los te maken,
kreeg dit jaar een extra feestelijke aanblik dankzij
Tulpen Promotie Nederland dat 1.500 bosjes roze
tulpen beschikbaar stelde voor de deelnemers.
Lopen voor MS
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Rokjesdagloop en MS vormen al vijf jaar een uitstekende match. Tessa, ambassadeur van Stichting MS
Research, bevestigde dit nog eens tijdens haar inleidingen bij de diverse starts en bij de vrolijke en ook
ontroerende prijsuitreiking. De opbrengst van alle donaties en persoonlijke acties van deelnemers,
vriendinnenteams en bedrijventeams –de teller stond zondagmiddag op 38.455 euro – gaat, als vorig jaar, naar
het VUmc MS Centrum Amsterdam. Dit internationale kenniscentrum doet hoogwaardig onderzoek naar MS
met als doel de kwaliteit van leven voor mensen met MS te verbeteren en de ziekte uiteindelijk de baas te zijn.
Karin v/d Burg, Erna van Bremen, Hedy Verheijen ( gedrieën in 33.01) en Marjan Kortbeek (32.15) trokken de
“rokjes” aan en liepen 5 km.
HARDERWIJK NK AMBTENARENVELDLOOP 05-04-2017
6 kilometer:
9 kilometer:
Nico v Koningsbr.
0.29.15
Caroline Bornebroek 0.54.28
Marije Dito
0.31.27
Fer van Strijen
0.37.54
Hedy Verheijen
0.40.59

12 kilometer:
Robert-Jan van Vliet 0.52.21
Ronald Weistra
1.05.13

MARATHON VAN ROTTERDAM 09-04-2017
9 april 2017....een dag om nooit meer te vergeten!!!!!!
5 jaar geleden ontstond bij mij de droom om één keer in mijn leven een marathon te lopen. En dan in
Rotterdam....we zijn daar een paar keer wezen kijken en ik geloof niet dat er meer mensen op de been zijn bij
een andere marathon in Nederland. En dan ook het liefst voor mijn vijftigste!.Elk jaar dat ik een poging wilde
wagen om ervoor te trainen kreeg ik een blessure. En ook dit jaar zou het er niet inzitten vanwege de lange
nasleep van mijn schouderbreuk. Echter vanaf november het trainen toch redelijk kunnen oppakken. Met
wilskracht, keihard werken, en vanaf 1 januari op mijn eten letten was het toch mogelijk.
Samen met mijn soulmate stonden we gewoon vanochtend om 10.00 naar Lee Towers te luisteren in het
startvak. Na een paar slechte dagen, met gisterochtend het dieptepunt (dat ik het even niet meer zag zitten), van
de zenuwen, was ik vanmorgen redelijk ontspannen. Waar ik twee nachten ervoor niet geslapen had, had ik
vannacht als een roosje geslapen door een wondermiddeltje van Maureen. Ik kon haar wel zoenen. Heb ik ook
gedaan. Maar je kunt nog zoveel trainen en gezond leven....er is één ding waar we geen invloed op hebben...het
weer! Ik, die absoluut geen warm weer loper ben (vraag maar aan Simon), wordt het uitgerekend vandaag in
Rotterdam 22 graden!
Woorden schieten tekort om de sfeer te beschrijven! Wat een mensen en wat een feest! We werden zelfs nog
toegejuicht door de cast van de musical in hun beroemde outfit. De prachtige Erasmusbrug, waar we werden
toegejuicht door onze eigen Noordkoppers Ralph en Wil. Zo lief. Die kwamen we overal tegen. Maar ook onze
eigen kanjers hebben de hele stad doorkruist.
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De eerste zeventien kilometers gingen redelijk. Hebben we gezellig samen gelopen. Daarna kreeg ik last van de
warmte en heb Ron laten gaan. Die liep toen nog erg sterk. Al gauw kwam ik erachter dat de enige manier om
hem veilig en goed uit te lopen was om het schema laten varen en rustig aan te doen. Ook het drinken om de
vijf kilometer ging hem niet worden. Je bleef drinken. Zodra je gedronken had waren je lippen droog. Maar
door het vele drinken kreeg ik ook last van mijn maag. Op dertig kilometer ben ik nog even langs de EHBO
gegaan omdat ik opgezwollen vingers kreeg, maar dat kwam omdat ze naar beneden hingen. Als ik ze meer
omhoog deed kreeg ik groen licht om door te gaan. Op kilometer 34 kwam ik Ron weer tegen. Wat een
aangename verrassing. Ook Ron had erg veel last van de warmte en ging even wandelen. Vanwege de stijfheid
ben ik toch weer gaan hardlopen en alleen verder gegaan Wat een leuke mensen leer je kennen onderweg en wat
een fijne gesprekken!
En dan is het zover............. dan draai je de Coolsingel op en
daar staan dan je dierbaren (en nog duizenden anderen).Dan
besef je gewoon dat er een droom is uitgekomen en dat is best
emotioneel. Vandaag was echt een overwinning op mezelf.
Een overwinning op het eeuwige getwijfel en een stukje
faalangst. En wat heb ik genoten van A tot Z. Ik heb het
gewoon geflikt en ben supertrots op mezelf maar ook op
iedereen die vandaag, waar dan ook gelopen heeft.
Maar een marathon lopen kun je niet alleen: Dank je wel een
ieder die er een bijdrage aan heeft geleverd dat ik zover ben
gekomen: Familie, vrienden, collega's die mij de afgelopen
maanden ontzien hebben, lieve loopmaatjes, Jenny mijn super
fysio die mij zelfs vrijdag nog even behandeld heeft voor
mijn schouder. Simon , waarvan ik de eerste acht jaar zoveel
van heb geleerd en die zo goed wist wat mijn valkuilen
waren. Renata, Cees, Rinus met al hun tips. François, zonder
deze man had ik de marathon niet zo kunnen lopen. Wat een
begeleiding en een goeie adviezen. Regelmatig hoorde ik hem
in mijn oor zeggen: geniet! Ik had al heel veel respect voor
wat je zelf allemaal presteert, maar jij verdient echt een
standbeeld!Man wat ben ik blij met je! Ongelooflijk bedankt
voor alles wat je voor me gedaan hebt.
Dan onze supporters: mijn lieve zus van wie we zo’n mooi
cadeau kregen. Ron en ik samen vastgelegd in chocola.
Sofie, Dave, Richard en Maureen. (En nog veel meer leuke
cadeautjes gekregen) Zo fijn als er mensen voor jou langs de
route staan. Dan ...een diepe, diepe buiging voor mijn
soulmate. Man wat ben ik van je gaan houden! Wat hebben
we fijn getraind de afgelopen maanden en wat heb je me vaak
er doorheen gesleept. En wat hebben we het leuk gehad met
z'n vieren het weekend. Wat een megaprestatie heb jij
geleverd op je 67ste Je bent echt de broer geworden die ik
niet had.
En dan als laatste mijn gezin. Wat moeten zij af en toe gek
geworden van me zijn. En dan mijn lief...vanaf dag één in mij
geloofd. Me het vertrouwen gegeven toen ik het gisterochtend
niet meer zag zitten. Ik weet hoe moeilijk je het soms vindt
omdat je zelf ook graag zou willen hardlopen. Maar deze heb
ik voor jou gelopen
Dank je wel iedereen Xxx
Carola Ellen
Albert Platte 4.43.18; Carola Ellen 5.12.51; Ron de Groot 5.26.43
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HALVE VAN DEN HELDER 09-04-2017
Kids run 4-5 jaar
Scholierenloop 9-11 jaar
Sam Kiekebos
0.02.16*
Timo de Wit
0.05.59
Bram Mulder
0.02.20*
Amber Adriaansen 0.06.47
Lola Bijl
0.02.31*
Isa Kiekenbos
0.06.47
Kids Run 6-8 jaar
Rosanne Pijnacker 0.07.03
Thom Mulder
0.01.49*
Britt v/d Graaf
0.07.24
Leila Smits
0.01.59
Mrgan Kruijer
0.07.50
Indy Schotman
0.02.07
Donna Quartel
0.08.00
Djona Robert
0.02.09
Esmee Hutten
0.08.15
Mirthe de Weert
0.02.12

Scholierenloop 12-15 jaar
Ioann Lobles
0.05.18*
Niek Kollé
0.05.29*
Jesper Pijnacker
0.05.39
Isa Kollé
0.06.04*
Lara Smits
0.06.19*
Sarah Jansen
0.07.07

* Sam 1e jongen; Bram 2e jongen; Lola 3e meisje; Thom 2e jongen; Ioann 1e jongen; Niek 2e jongen;
Isa 1e meisje; Lara 2e meisje.
5 kilometer:
Joey Steenvorden
Coen v/d Kerkhof
Ronald Lienos
Max Hulzebos
Ryan Kruijer

0.17.41*
0.19.53
0.21.05*
0.21.16
0.21.17

Marcel Steenvoorden 0.21.38*
Ryan Steenvoorden 0.24.40
Simon Abbink
0.24.40*
Karina Vacano
0.28.40
Marjan Kortbeek
0.30.45*

Erna van Bremen
Hedy Verheijen
Janet Lammers
Janny Heidman
Krista Skácel

0.31.50*
0.33.07
0.34.03
0.34.28
0.34.44

* Joey 1e M; Ronald 2e M35; Marcel 1e M45; Simon 2e M55; Marjan 1e V55; Erna 3e V55
13,7 kilometer:
Djoao Lobles
Daniël Spijker
Ab Vos
Stephen Privee
Johan Schoonheden
Willem Snel
Ruud Kollé
Jessica de Visser
Nico van Koningsbr.
Rick Schuddeboom
Joost Veenstra
Ricardo Link
Henk Kooijman
Gineke Oosterhuis
Cinderella Verhoef

0.48.09*
0.55.02*
1.02.55*
1.03.14
1.04.23
1.04.38
1.04.40
1.05.39*
1.07.26
1.08.05
1.08.36
1.09.25
1.09.59
1.10.02*
1.10.37

Ruurd Boomstra
André van Tillo
Peter Bouw
Marina Langendoen
Marchel Keppel
Jeannette Smit
Ronn Toornvliet
Peter Schuijt
Myra van Es
Trudy Kiefte
Wendy Groen
Gertjan Wuis
Anneke Quartel
Herman Lammers

1.11.31
1.12.10
1.12.36
1.12.56
1.13.06
1.13.12
1.13.45
1.13.54
1.14.26*
1.15.08
1.16.16
1.18.06
1.18.11
1.18.22

Danielle van Hoek
Gerda Bregman
Frits Kraaij
Nynke van Dijk
Caroline Bornebroek
Miriam Smit
Tineke Schenk
Hester Douma
Edith Czech
Edwin Wasch
Anouk Spruit
Piet Gijswijt
Ilse Kolmüs
Karin v/d Burg

1.18.41
1.19.34
1.19.36
1.19.56
1.20.38
1.20.39
1.20.57
1.23.43
1.23.44
1.24.40
1.25.01
1.32.01
1.32.47
1.33.10

* Djoao 2e M; Daniël 1e M35; Ab 3e M55; Jessica 1e V; Gineke 2e V35; Myra 1e V55
21,1 kilometer:
Tim Tesselaar
1.18.37*
Lammert Jager
1.43.34
Lisette Tak
1.54.44
Raymond Koen
1.20.44*
Marco Langendoen 1.45.57
Marianne Meijer
1.55.44
Lars Eelman
1.22.52*
Stanley Bornebroek 1.46.29
Chris Vermeulen
1.55.59
Jan-Willem Schutte 1.28.05*
Pascal v/d Vendel
1.48.49
Joost Bussem
1.58.24
Ronald Jacobs
1.29.43*
Claudia Geldermans 1.48.50
Marianne Bremer
2.01.16
Maarten Griek
1.32.58
Ron van Buuren
1.49.12
Erik leibbrand
2.01.17
Peter van Doorn
1.35.00
Jan Evers
1.51.01
Tineke Mellema
2.01.49
Ingmar Vink
1.36.38
Renata Vermeulen
1.52.10
Rutger Wolters
2.04.19
Jan Koopman
1.39.04
Roel Verschoor
1.52.32
Martijn Vacano
2.07.31
Dennis Curvers
1.40.21
Edwin Agema
1.52.32
Ewoud de Jong
2.07.58
Nathalie Dragt
1.42.51*
Wouter v Onzenoort 1.52.42
Jolanda Kämpfer
2.08.38
Jacob v/d Wulp
1.43.17
Chris Everhardus
1.52.56
Janey van Dorst
2.14.12
Edwin de Wit
1.43.22
Evert v/d Burg
1.53.17
* Tim 3e M; Raymond 2e M35; Lars 3e M35; Jan-Willem 1e M55; Ronald 3e M50; Nathalie 1e V45
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Tineke Mellema: Halve van Den Helder met prachtig mooi weer. Doel was gewoon lekker lopen en de tijd min
of meer los te laten gezien de lange afstanden van de afgelopen weken. Na een goede warming-up, een
fietstochtje vanaf huis en een noodgedwongen stevige wandeling vanaf de bunker bij de Brakkeveldweg tot aan
Willemsoord (vanwege pech met mijn fiets) toch nog ruim op tijd (en inmiddels ontstrest) aan de start. Heb
lekker gelopen, geen last gehad van de warmte en gefinisht met een tijd waar ik prima tevreden mee ben.
Volgend jaar weer.
Dennis Curvers Het weekend van de Halve van Den Helder. Na een gezellig wandeltocht op de zaterdag
vandaag het hardloop evenement. Wat een mooi weer hadden we op beide dagen zeg! Voor het hardlopen als je
het mij vraagt zelfs even iets te warm. Complimenten voor de organisatie hoe ze dit weekend toch weer
vormgeven. Ieder jaar een creatieve route voor de wandeltocht en een veilige hardloop wedstrijd. Top.
Hoe was het vandaag gegaan dan? Eerst in de ochtend nog even afgekeken bij de toppers in Rotterdam, jeetje
die kunnen er wat van. Ondanks dat ik dacht dat ik zelf erg relaxt was (vrijdag nog naar de Toko, zaterdag
wandelen en 's avonds nog even dansen bij DBJ) dacht het lichaam daar anders over getuige dat je al tien keer
naar het toilet moet voor je de deur uit bent. Bijzonder hoe je onderbewustzijn dan toch werkt. Voor de start al
veel bekende deelnemers, leuk om zo'n grote groep sportievelingen bij elkaar te zien. Ik had zelf geen
specifieke tijd in gedachte, en daar ging ik dan ook mee weg. Na de start gaat het hard, iedereen moet even
positie bepalen. Op de Zuidstraat op het twee kilometerpunt is het voor mij al aardig gesetteld. Ik kom terecht
bij een echte topper (Lucienne) en haar 'club'. Bij Fort Westoever komt een fietser met op zijn shirt 'eerste
vrouw 13,7km' voorbij en gaat even iets voor ons rijden. Ik maak nog een opmerking in de trant van 'die zoekt
zeker nog de eerste dame'. Later kom ik erachter dat ze 13,7km doet als ze ter hoogte van Manege Bruin
wegspurt. Tot dan hebben we ongeveer 4.35 min/km gelopen, erg hard voor mijn doen maar ik probeer vol te
houden met de 'club van Lucienne'. Na Erfprins tegenwind, en de klim bij Huisduinen valt ook zwaar. Het
eerste stuk dijk is dan weer een verademing, maar ik voel me niet sterk ondanks dat de spieren het allemaal aan
lijken te kunnen. De limonade uit mijn drinkflesjes heb ik iets te sterk aangemaakt en valt nu als een blok in
mijn maag. Veel supporters langs het parcours, leuk! Het stokbroodje kruidenboter op de dijk van Aad sla ik
toch maar even af. Ik tel de kilometers af.. 17... 18... bij Land's End staat Matthieu bij de drinkpost en drink ik
toch maar even flink water om de limonade te verdunnen. Het helpt en ik kan weer iets versnellen. De laatste
kilometer loop ik ook mensen van de 13,7 voorbij.. het laatste stukje Willemsoord en finish. 1.40.21 zegt
uitslagen.nl volgens mij een nieuw PR op de halve marathon en sowieso voor dit parcours. Ik ben trots op
iedereen die dit weekend heeft mogelijk gemaakt, organisatie en deelnemers. Echt een top evenement voor de
stad! Nu even genieten van een echte Italiaanse lasagne.
Myra van Es Gelukkig was die ellendige maagpijn over en kon ik lopen! Niet echt mijn weer: veel te warm,
maar daar had iedereen last van. Ik bleek de oudste voorinschrijfster te zijn en werd geïnterviewd door Gerard
(mijn oud-collega van De Nollen) van de LOS. Beetje eng, maar ook wel leuk. Toen ik voorbij het punt was
waar ik een paar jaar geleden ben uitgestapt, had ik er alle vertrouwen in dat ik het tot een goed einde zou
brengen. En dat was ook zo: 1e V55 (55 t/m 99 jaar). Ik ben héél blij.
Jan-Willem Schutte. Niet verwacht, 1ste M55, iets ingehouden gelopen i.v.m. de 60 van Texel volgend
weekend.
Wendy Groen Wat heb ik genoten vandaag. Eindelijk kon ik doen waar ik zolang naartoe heb gewerkt: de
Halve van Den Helder. Blij met mijn eindtijd. Iedereen bedankt voor het aanmoedigen! Volgend jaar de halve
Simon Abbink Eerste echte wedstrijd sinds een jaar. Doel was 5 km onder de 25 min. en dat is net gelukt. Wel
tweede in mijn leeftijdcategorie, dat dan weer wel. Nu verder bouwen aan mijn snelheid, begin is er weer. Blij
mee
Claudia Geldermans Een worm meenemen op sleeptouw....dat geeft rottigheid! Bij 14 km (op de dijk) vond hij
het te warm en trok hij aan de rem….. Pascal bleef heel pittig bij me lopen en gaf gelletjes/drinken aan (liefde
is: mij op sleeptouw nemen). Ik zat er doorheen! Twee keer gewandeld. Wel super alle (bekende) supporters
langs de weg!
Anneke Quartel Wat had ik het zwaar bij de halve van DH !! Het warme weer in combinatie met trainings-,
slaaptekort en onze verbouwing deed mijn eindresultaat geen goed. Volgende keer beter. Gelukkig was het
nageniet arrangement wel goed. Het was weer gezellig. Biertje, zonnetje en goed gezelschap.
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DUINBOLLENLOOP 16-04-2017
Jeugd t/m 9 jaar:
Lieke Bijl
0.04.13*
Julia v/d Voort
Thom Mulder
0.04.17*
Jaron de Weert
Amber Adriaansen 0.04.23
Mirthe de Weert
e
e
* Lieke 1 meisje; Thom 2 jongen;
5 kilometer:
Djoao Lobles
Joey Steenvoorden
Ioann Lobles
Ronald Lienos
Coen v/d Kerkhof
Ab Vos
Max Hulzebos
Daniël Spijker
Tibbe Jong
Gineke Oosterhuis
Timo de Wit
Henk Kooijman
Marina Langendoen
Simon Abbink
Ryan Steenvoorden

0.16.03*
0.17.41*
0.18.32
0.18.40
0.18.45
0.19.58
0.20.31
0.20.45
0.21.42
0.22.05*
0.22.26
0.22.40
0.23.14
0.23.26
0.24.03

Saskia Marsman
Wendy Groen
Jolanda Kämpfer
Reggy Simons
Gerda Bregman
Frits Kraaij
Anja Vlot
Kelly Collée
Marije van Straaten
Carola Ellen
Mirjam Kivits
Marion Geertsema
Trudi Beerling
Karin v/d Burg
Sarah Link

0.04.41
0.04.44
0.04.52

Jeugd t/m 12 jaar:
Louise Jansen
Sarah Jansen
Megan Kruijer

0.04.01
0.04.20
0.04.24

0.24.27
0.25.03
0.25.24
0.25.31
0.26.04
0.26.31
0.26.47
0.26.59
0.27.00
0.27.06
0.27.31
0.28.08
0.28.17
0.28.33
0.28.34

Erna van Bremen
Maureen de Groot
Marjan Kortbeek
Monique Bovenkerk
Ilse Kolmüs
Evert v/d Burg
Laura Blank
Suzanne de Wit
Marijke de Wit
Albert Platte
Christine Luiten
Janny Heidman
An van ’t Hert
Krista Skácel
Sini Vermeulen

0.28.34
0.28.56
0.29.10
0.29.34
0.29.42
0.29.43
0.30.02
0.30.29
0.30.30
0.30.55
0.32.41
0.33.14
0.34.24
0.34.25
0.34.27

0.46.00*
0.46.01
0.46.28
0.47.45
0.48.15
0.48.52
0.49.36
0.51.26

Ruurd Boomstra
Wan Geertsema
Peter v/d Heide
Myra van Es
Gertjan Wuis
Chris Vermeulen
Piet Gijswijt
Nel Pot

0.52.48
0.54.24
0.54.30
0.54.43*
0.54.47
0.55.17
1.03.45
1.03.48

*Djoao 1e M; Joey 2e M; Gineke 3e V
10 kilometer:
Lars Eelman
Suzanne v/d Weide
Maarten Griek
Robert-Jan van Vliet
Dennis Curvers
Djulyan v/d Mee
Lammert Jager
Edwin de Wit

0.36.35*
0.40.38
0.42.55
0.42.56
0.44.23
0.45.38
0.45.45
0.45.54

Jessica de Visser
Pascal v/d Vendel
Marco Langendoen
Willem Snel
Nico v Koningsbr.
Wim van Rijn
Cors van Kruining
André van Tillo

* Lars 1e M; Suzanne 1e V; Jessica 2e V; Myra 3e V
De Duinbollenloop van Myra van Es.
Roel Plas werkte bij ’t Noordersandt en speelde, samen met Jan Groot, al lang met het idee om van hieruit een
wedstrijd te organiseren. In 2003 werd het eerste stuk van de Kanoroute aangelegd vanaf de van Foreestweg tot
aan camping ‘t Noordersandt. Dat moest snel gebeuren om de Europese subsidie niet mis te lopen. Toen het
tracé van de vaart, die officieel “de Duinvliet” heet, en het naastliggende fietspad bekend werd, wist Jan Groot
dat men daar een unieke verbinding zou krijgen waar lopers heel veel plezier van zouden hebben. Voorjaar
2005 werd de verbinding met de Middenvliet gemaakt. De duiker in de weg was in aanbouw en een groot
gedeelte vanaf het noorden moest nog gegraven worden. SV Noordkop vond dat ze als eerste een loop moest
organiseren voor een ander dat zou doen, en de Duin-Bollenlloop was geboren.
Op de dag zelf was het zandpad nog niet vrijgegeven. Jan Groot had de sleutel van het hek gekregen en door de
route bij hem door de tuin te leiden (waar de hele familie aanwezig was, opzwepende muziek maakte en
aanmoedigde, het was een compleet feest) kon er een ronde gemaakt worden, die ook door de duinen ging.
Lopers kwamen opeens op paden waar ze nog nooit gelopen hadden. (in het clubblad schreef een loopster: “Ik
wilde nog wel een rondje.” Die loopster was ik)
In de beginjaren konden er, behalve de jeugdafstanden, drie afstanden gelopen worden: 5, 10 en 15 km. Na een
paar jaar werd de 15 km vanwege steeds minder deelname en daar tegenover een te groot aantal vrijwilligers
die daar voor nodig waren afgeschaft, en bleven de 5 en 10 km over. Beide afstanden startten tegelijk maar
tegenover elkaar, de 5 km ging via de Kanoroute over het bollenveld weer terug naar de finish, de 10 km ging
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richting de duinen door de duinen naar de Middenvliet naar een keerpunt op de Kanoroute en dan ook via het
bollenveld naar de finish. Maar in 2012 mocht er van de natuurbescherming niet meer door het duin gelopen
worden: de tapuit broedde er en zou door de langssnellende meute wel eens angstig kunnen worden. Voor mij
(en vele anderen) onbegrijpelijk, binnen korte tijd zijn de lopers voorbij die echt geen herrie maken, want die
zijn veel te veel bezig met hun prestatie, en wat wordt er gedaan aan al die toeristen en wielrenners die voorbij
suizen? Worden zij ook geweerd of gedwongen op hun tenen te lopen, fiets op hun nek te nemen en te
fluisteren? Niets van dit alles, alleen de wedstrijd mocht niet meer.
Het rondje van de 5 km bleef hetzelfde en de 10 km moest vanaf dit moment twee keer het rondje met de laatste
paar jaar een iets andere finish: namelijk door de Zandloper waar sommigen nog wel eens de weg kwijt raakten.
En eigenlijk is de Duin-Bollenloop nu een Bollenbollenloop geworden. Dit heeft Roel nog mee mogen maken,
helaas overleed hij tot ons grote verdriet in 2012 en is de Bollenloop sinds 2013 de Roel Plas Memorial.
Na de afgelopen jaren steeds voor de vijf km gekozen te hebben,
ging ik dit jaar weer eens voor de tien. Een groot verschil wat
weer betreft met de week ervoor, toen was het warm, weinig
wind, wat er waaide was vooral in de rug, en volop zon. De zon
was er nu ook, maar de temperatuur was minstens 8 graden lager
en de wind was pittig, schuin tegen in het bollenveld, pal tegen
op de Middenvliet. Op de Kanoroute had je hem in de rug en
werd het meteen gevoelsmatig tien graden warmer, té warm vond
ik…. (hardlopers hebben altijd wat te zeuren).
Met Roel in gedachten sneed ik de bochten af, “zuinig lopen”
noemde hij dat. Vorig jaar werd ik in het bollenveld liefdevol
door Nathalie, die het weekend daarvoor een marathon had
gelopen, uit de wind gehouden. Dat zou dit jaar niet gebeuren
dacht ik, want zij ging de volgende dag de 60 van Texel lopen,
maar tot mijn grote verrassing kwam ze me tijdens het tweede
rondje bollenveld tegemoet lopen om met me mee te lopen en
waar het nodig was me uit de wind te houden. Superlief. Ook een
grote verrassing was de prachtige beker die ik door Jan Groot
uitgereikt kreeg: ik bleek derde dame te zijn geworden. Dat
kwam ook omdat de snelle dames de volgende dag Texel gingen
doen en nu niet meeliepen, maar ook toen hoorde ik Roel zeggen:
“jij liep, zij niet”. Omdat een dame die voor de tien had
ingeschreven uiteindelijk de vijf liep maar dat niet doorgaf, stond
zij op papier als derde genoteerd. Maar de echte nummer drie
was, ben en blijf ik.

DE ZESTIG VAN TEXEL 17-04-2017
120 km:
François Flisijn 12.24.13.
60 km:
Jan-Willem Schutte 5.11.31 (1e M55); Nathalie Dragt 6.12.29; André Marrenga 6.23.11;
Matthieu Magielsen 6.33.04

Estafette 4 x 15 km:
Noordkop Running Team
Noordkop Runners

3.59.55
4.37.38

Die Hard Diesels

5.28.00

Smitskoerierrunners
Four Tops

5.28.11
5.35.26

Raymond Koen, Jan-Arie Portegijs, Jaap Witte, Tim Tesselaar.
Jan Koopman, Frits van Twuyver, Daniël Spijker,
Claudia Geldermans
Chris Vermeulen, Erwin Schoot, Rudy Vermeulen, Wouter van
Onzenoort
Jeannette Smit, Joost Bussem, Roel Verschoor, Jessica Visser
Lisette Tak, John v/d Genugten, Ricardo Link, Edith Czech
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De 120 kilometer van François Flisijn
Zondagmiddag op de boot naar Texel, inchecken bij het Stayoké meteen al veel bekende gezichten. Voor het
eten eerst maar een Skumkoppe wat dat hoort zoals je op Texel bent. Lekker bij gepraat met Tom en Jan, een
goede maaltijd naar binnen gewerkt en daarna een zeer interessante lezing bijgewoond over de “Sparthalon”.
Op tijd het bed in om 02:30 gaat de wekker om drie uur aan het ontbijt. Er heerst een relaxte sfeer mijn fietser
oud-collega Sjaak staat gereed om mij op de eerste ronde te begeleiden. Precies om 05:35 klinkt 3, 2, 1 start we
zijn onderweg. Het regent lichtjes en het is best wel fris, sleeves omhoog en handschoenen aan. Het gaat direct
al hard aan de kop van de wedstrijd, mijn plan is om niet harder te lopen dan 05:45 p/km. Na twee ronden
verlaten we de wielerbaan, een sliert rode lampjes slingert door het Texelse landschap. De kilometers tikken
weg ik loop samen met Wilma, die heeft altijd voldoende gesprekstof. Tot de vuurtoren hebben we wind tegen,
daarna gaan we richting de Nederlanden en de twee stukken strand dit gaat voor de wind.
Voor de wind
betekent voor veel
lopers dat ze het
tempo verhogen,
ik laat mij in het
begin
enkele
kilometers
verleiden
maar
schroef het tempo
snel terug. Het
strand is zeer
zwaar
om
te
belopen.
Hoog
water samen met
een
noordwestenwind
geeft dat het water
nog wat hoger
wordt opgestuwd.
In het tweede
strandstuk richting
de Hors krijg ik
het mentaal erg zwaar en mijn rechtervoet geeft een doodsgevoel, nog een restantje van de Legendstrail. Het
speelt door mijn hoofd om uit te stappen, ik probeer de negatieve gedachten te verdringen maar de pijn in mijn
voet blijft aanwezig.
Bij het uitkomen van de Hors zie ik Annie en Ben staan: wat een super verrassing. Ik vraag haar of zij een
paracetamol heeft zodat die klote pijn in mijn voet weg gaat. Na enig graafwerk in de tas komen er
paracetamIletjes naar boven. Ik neem er twee en ga weer op pad naar het keerpunt. Ik kom onderweg veel 120
lopers tegen die al gedraaid zijn. Bij het keerpunt staan Marianne, Peter en Jan, ze moedigen mij aan. Later
hoor ik van hen dat ik er niet erg goed uitzag.
Om 10:35 is de start van de 60 van Texel en al snel komen de koplopers mij voorbijsnellen Pascal van Norden
geeft mij nog even een aanmoediging dat geeft weer een extra boost. Ik heb mijn startnummer op mijn rug
gedraaid, ik krijg veel aanmoedigingen Peter, Jan Albert, Sjaak, Ilonka, Hans en veel anderen. Ik kan zeggen
dat dit erg motiverend werkt en de pijn in mijn voet wordt ook snel minder.
Ik ga voor de derde keer het strand op, wat een hel ik kan bij niemand aan sluiten John Ossendorp komt mij
voorbi,j ik kan hem enige minuten volgen en dan maar weer zelf ploeteren. We gaan het strand af wat een klote
klim was dat. Ik kom in het bos, daar lopen Matthieu en André bij mij lopen en zwepen het publiek dat op het
wisselpunt op “geef deze 120 loper een applaus” je gaat vanzelf harder lopen en ik krijg weer een lach op mijn
gezicht.
Ik neem afscheid van mijn fietser Sjaak en André Marinus neemt de begeleiding over. We gaan het laatste
strandstuk op de lucht wordt donker de hagelstenen vliegen ons om de oren, de temperatuur daalt drastisch. Op
dit laatste stuk strand haal ik veel 120 lopers in Alex, Wilma, Nitisch, Robbert en Tom. Op het stuk na de
Nederlanden richting de vuurtoren haal ik Peter de Krijger nog in. Na de vuurtoren krijgen we de wind in de
“kont” het gaat lekker ik heb weer een goed running mojo gevonden en loop kilometertjes tussen de 05:45 en
06:00 per kilometer. Op de dijk haal ik Bas Haasnoot in, hij zit er redelijk doorheen. Bij wisselpunt drie van de
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estafette zie ik plotseling Vincent Kalkman die zijn debuut maakt op de 120km. Hij heeft het moeilijk, ik ga nog
redelijk goed. Op het laatste stuk dijk loop ik Ernst Jan en Renske achterop. Ze kijken erg verbaasd dat ik er
nog zo fris uitzie. We lopen tot Oudeschild samen op, daar moet Renske naar het toilet, ik loop door en kom
weer bij André en Matthieu terecht, Thieu heeft het moeilijk André is niet te stoppen. Het bordje 4km komt
voorbij, nog twee korte klimmetjes en dan komt de finish in het zicht.
De laatste 400 meter geef ik nog wat gas bij. Ik ben verbaasd dat ik na 120km dit tempo er nog gemakkelijk uit
kan persen. Na de finish word ik opgevangen door Cees van Amsterdam, ik krijg van hem een mooi bord voor
mijn prestaties en voor mijn inspiratie die ik hem heb geven, ik ben erg geroerd de traantjes komen spontaan.
Een zware editie hoogwater, een bak wind, hagelstenen en regen en dan finishen in een tijd van 12:24:13 op een
9e plaats bij de mannen en 11e overal van de 30 gestarte dames en heren op de 120km.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het avontuur van de zestig van Texel 2017 van Jan-Willem Schutte
Voorbereiding.
De voorbereiding was verre van optimaal. Ik wilde dit jaar eigenlijk de 120 doen, maar door blessureleed
kwamen de kwalificatiemomenten onder de tram. Vervolgens mijn voorbereidingsschema weer omgebouwd
voor de 60, maar echt soepel lopen wilde het allemaal niet. Bij de Texeltrail verstapte ik me en kon ik nog maar
net de 40 km voltooien. Weer even alles op een
rijtje gezet, een tandje eraf en aangepast gaan
trainen. Naar mate Pasen dichter bij kwam ging
het steeds beter, maar ik was nog steeds ongerust,
omdat ik niet de kilometers gemaakt had zo als
ik dat graag wilde.Een week voor Pasen was de
Halve van Den Helder, ik had ingeschreven voor
de 21 km en zou niet voluit gaan om te
voorkomen dat er iets zou gebeuren waardoor de
zestig in gevaar zou komen. Echter vanaf de start
ging het me makkelijk af, ik kon een mooi vlak
tempo houden zonder tot het gaatje te gaan, kon
onderweg aandacht hebben voor de omgeving en
liep een 1:28, goed genoeg voor de 1ste plaats bij
de M55. Een goed teken zo vlak voor de zestig.
De rest van de week rustig aangedaan, een beetje lopen, fietsen en roeien, want ik word altijd erg onrustig van
die taperperiode, de energie komt je oren uit maar je moet je inhouden.
De wedstrijddag.
’s Morgens alweer vroeg op pad met mijn zoon, op de fiets naar de boot van 8:30. Bij de boot aangekomen was
het een drukte van jewelste, weer veel bekende lopers en fietsers. Op Texel aangekomen op naar het NIOZ,
maar helaas, het gebouw was gesloten en het op je gemak een bakkie doen en je rustig omkleden en
voorbereiden ging niet zoals in voorgaande jaren.
Daarentegen moesten we omkleden in een tent met daarin maar één bankje, koffie kon je wel krijgen maar dat
moest je ergens buiten opdrinken, gelukkig scheen het zonnetje en konden we een plekje uit de wind vinden.
Na een wat andere voorbereiding deze ochtend, gingen we
om 10:35 uur dan toch van start. Ik zat al redelijk snel voor
in het veld, ter hoogte van De Petten haalde ik François in,
even een bitch-slap en een aanmoediging en ik ging mijn
eigen tempo weer. Bij het opdraaien van de Mokweg liep ik
alleen, op een 100 meter achter me liep een groepje en
omdat ik al gemerkt had dat het behoorlijk hard waaide, ben
ik gestopt voor een snelle sanitaire stop en heb me
aangesloten bij deze groep voor we de Horspolders
indraaiden.
In deze groep werd goed samen gewerkt en ik heb hier mijn
deel ook aan bij kunnen dragen, individuele lopers die we
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inhaalden konden veelal niet aanhaken, en als ze dat wel konden was dat ook alles. Ik moest de groep na het
tweede stranddeel even laten gaan, omdat ik mijn gaiters af wilde doen. Na een kort inhaalstuk kon ik toch weer
aansluiten en de groep bleef verder in tact tot 28 km. Toen gingen mijn groepsgenoten iets versnellen en ik
wilde mijn eigen tempo blijven lopen. Ik bleef samen met nog eenloper over om samen het stuk tegen de wind
naar de vuurtoren te overbruggen. Vanaf dit moment kon Robert ook bij mij in de beurt blijven voor de
logistieke ondersteuning, hiervoor heb ik hem alleen even gezien op beide keren dat we het strand verlaten
hadden.
Aangekomen bij het noordelijkste punt heb ik mijn laatste “maat” laten gaan om het voor de windstuk op eigen
tempo uit te lopen. Dit viel echter niet mee, de eerste 35 km over het slechte strand tegen de wind in had erg
veel energie gekost, de benen voelden erg zwaar. In het laatste deel heb ik toch een paar keer moeten wandelen
om de spanning van de boven benen te halen, om vervolgens mijn eigen tempo weer op te kunnen pakken.
Uiteindelijk kwam de Hoge Berg in zicht en alsof we nog niet genoeg tegenwind hadden gehad, moest het
laatste stuk ook nog even tegen de wind in. Verder had een grapjas op twee kilometer voor de finish een bordje
verdraaid, waardoor ik nog een stuk verkeerd liep. Toen we hoorden dat we fout zaten ben ik omgedraaid en
ben begonnen om een aantal lopers, die nu voor me liepen, in te halen, onder andere een loper uit dezelfde
categorie, deze probeerde nog even aan te haken maar toen begonnen we al aan de laatste kilometer en heb ik er
nog even alles uit gegooid. Na ruim vijf uur bereikte ik de finish, meer dan 20 min. langzamer dan twee jaar
geleden. Ik was, gezien de omstandigheden, niet ontevreden. En een welverdiende douche wachtte op mij.
Vervolgens nog een biertje op de goede afloop. Ik kreeg te horen dat ik dit jaar 2 de was geworden, achter een
Nepalees, die drie minuten voor mij was “gefinisht”.
Een staartje aan het avontuur.
Dinsdag kreeg ik te horen dat er nog al wat vraagtekens waren over het volbrengen van het parcours van deze
Nepalees, de volgende dag werd dat bevestigd, de Nepalees werd uit de uitslag genomen en ik was alsnog
eerste in de categorie M55, het lopertje volgt later. Niet zoals je het graag wilt, maar wel erg blij dat ik nu twee
lopertjes op rij heb gewonnen, makkelijk was het niet en de nieuwe nummer twee zat ook maar 30 seconden
achter me.
In 2019 ben ik weer van de partij, maar wat ik precies ga doen weet ik nog niet, 120 of 60, misschien een
poging voor een derde lopertje op een rij in dezelfde categorie? Wie weet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nathalie Dragt
Goed getraind maar soms zit het niet nee. Wel gefinisht op de 60 van Texel maar vraag niet hoe. Door zwaar
strand met harde wind en niet in een groepje mee kunnen, had me dit al heel wat energie gekost. Daarna fietser
kwijt tijdens hagelbui, dus geen handschoenen en jasje……wat onderkoeld geraakt. Vervolgens maagkramp,
geen voeding meer op kunnen nemen en hyperventilatie door lucht tekort. Dan is de helft nog moeten gaan
geen pretje. Met steeds wandelen als de maag samentrok, heb ik bijna bij de derde wissel de wedstrijd gestaakt.
Maar motiverende fietser Peter Engelen wist me over te halen en ben ik gelukkig gefinisht. Daarna echter toch
erg emotioneel en wat onderkoeld, ben ik door mijn lieve vriendinnetje Renata onder de douche en in de kleren
geholpen. Thanks voor alle support en lieve bezorgdheid van iedereen om me heen, dankbaar!
Matthieu Magielsen
Hagelbui op het strand, François (120 km loper) die mij na 50 km voorbij komt terwijl ik grote boodschap aan
het doen was, zon, wind en veel support, lekke band van fietser. Alles zat vandaag in de 60. Vijfenveertig
minuten langzamer dan vier jaar geleden, en zoek gelopen door André. Maar genoten en afgezien.
Lisette Tak
De 60 van Texel estafette. Warm, koud, zon, regen, hagel, harde wind.... alles kan op Texel Maar wat een leuke
dag! Vierde stuk gelopen en dik tevreden met de tijd. Arnold bedankt voor het rijden, de route uitstippelen en
alle foto's!!
Jeannette Smit
Dat was een mooie dag met de 60 van Texel estafette, volgens mij zeker drie seizoenen meegemaakt! Zeker alle
4 goed gelopen, zo nu rozig en voldaan op de bank .Bedankt Joost,Roel en Jessica, we waren een mooi team !!!
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Ricardo Link
Gister stond de zestig km estafette van Texel op het programma.Met Edith Lisette en John hadden wij een leuk
team.Ik mocht het 2e stuk lopen.In het bos scheen de zon nog.Maar moest daarna bijna 5 km strand met hagel
en wind tegen was het even afzien.Van het strand af nog een stukje duinen en mijn km zaten er weer op.Zelf
een leuke dag gehad en wat is Texel toch mooi.Ik wil mijn team bedanken voor een leuke dag Arnold bedankt
voor het rijden.En natuurlijk mijn zusje en zwager bedanken voor de auto die wij mochten lenen
Claudia Geldermans
Ik mag helemaal niet zeuren met mijn kleine stukje (7 km) tegenwind, maar man, man, man, wat een woei N4!
En wat een kou! 60 km estafette met Daniël, invaller Frits (voor Peter) en Jan. Op zich tevreden over hoe het
vandaag is gegaan. Totaal tijd 4uur37min. 13e van 170 teams.
PAASPOLDERLOOP NIEUWE NIEDORP 17-04-2017
Ronald en Peter Jacobs liepen de 10 km in respectievelijk 39.26 en 48.43.
MARATHON ENSCHEDE 23-04-2017
Behalve de marathon waren er nog andere afstanden telopen waaronder de halve marathon. Dit deed Rutger
Wolters in een tijd van 1.55.40
JOHAN CRUYFFLOOP 25-04-2017
Dinsdag 25 april zijn we met een groepje gezellige mensen naar het Olympisch Stadion afgereisd voor de 14K
Cruyff loop. Anouk, Edith, Jeannette en ik, onder begeleiding van onze onvolprezen chauffeur Arnold. Djarno
was ook gezellig mee. Na een vlot autoritje werden we voor de ingang van het stadion afgezet en hoefden we
niet eens zo heel erg lang te wachten tot het hek open ging en we onze shirtjes op konden halen. Even passen,
alle maten goed gegokt, en gauw de
kleren weer aan, want wat was het
koud zonder jas! Daarna moest er
geplast worden, we blijven tenslotte
vrouwen.....
Edith wist de weg in het Olympisch....
Ze werd tegen gehouden door de
beveiliging, maar blufte zich er
doorheen dat we VIP's waren.
Zodoende lekker rustig de wc's
bezocht en op ons gemak verder
omgekleed .
Toen kwamen we Karin, Hedy,
Maureen en Erna tegen en even
gekletst. Fotomoment ingelast, we
hadden tenslotte de privéfotograaf
mee. Daarna werd het tijd om de
tassen in te leveren..... Daar werd het
een waar drama. We verloren elkaar
uit het oog, doordat we in
verschillende wagens in moesten
leveren. Jeannette en ik hadden
gelukkig wel dezelfde vrachtwagen,
maar daar stond zo'n enorme
hoeveelheid mensen dat we bang
waren niet op tijd in het startvak te
komen. Uiteindelijk de tassen kwijt, gauw terug naar het startvak en ja hoor, helemaal als allerlaatsten in het
vak. Naah ja, het ging ook nergens over deze loop, dus lekker dicht tegen anderen aan om warm te blijven,
uiteindelijk 20 minuten later over de startlijn.
Het was een hele leuke loop, daar mankeerde helemaal niks aan. Lekker gelopen, Jeannette op het laatst uit het
oog verloren. Het moment in het donker dat we richting de Amsterdam Arena renden was het mooiste vond ik,
je zag allemaal lopers in het oranje shirt naar boven rennen, Prachtig! Na binnenkomst in het stadion zag ik vlak
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voor de finish Sjaak Swart en John Heitinga staan en ik dacht, hop in de remmen, fotomomentje. Dat lukte en
daarna op zoek naar de anderen. Uiteindelijk iedereen gevonden, op Jeannette na. Die had ik gemist omdat ik
zo vreselijk in de weer was met mijn fotomoment....
Toen was daar het moment dat de tassen opgehaald moesten worden. Gewoon horror. De tassen lagen op hopen
gegooid in vakken. Je moest zelf zoeken. Ik vond mijn tas redelijk snel, maar er waren mensen die 45 minuten
hebben gezocht, in hun sportshirtje in de kou. Niet echt professioneel geregeld! Eigenlijk een blamage.
Maar al met al hebben we een leuke avond gehad met z'n allen, een leuk shirt en medaille rijker. Mijn
fotomomentje kreeg nog een staartje, doordat het blijkbaar gefilmd was door RTL nieuws, waardoor ik de
volgende dag ieder kwartier op TV kwam. Hoop leuke reacties gehad daarop, echt grappig.
Lisette Tak
TWO OCEANS MARATHON 56K ~ KAAPSTAD, SA
Overweldigend, fantastisch, een onvergetelijke ervaring, trots. Heel trots! Allemaal
woorden die in mijn hoofd rondzwerven na een week Kaapstad en de Two Oceans
Marathon. Wat een geweldige week is dat geweest. De euforie verdwijnt bijna niet.
Zo overweldigend alles bij elkaar: de omgeving, de groep, en natuurlijk de
Marathon zelf!
VERTREK
Maar we beginnen bij het begin: op zondag 9 april in de ochtend vertrokken vanaf
Schiphol met een groep van 16 personen, lopers en supporters (echtgenoten), om
zo’n kleine 10 uur later in Kaapstad, Zuid-Afrika te arriveren. De organisatoren
Marco en Ed zijn ons al vooruit gereisd om de nodige voorbereidingen te treffen.
Na een rit van het vliegveld van Kaapstad naar het hotel. We verbleven in het prachtige, koloniale bouwstijl,
Winchester Mansions aan de Boulevard van Kaapstad. Na het inchecken meteen maar mijn hotelkamer
opgezocht. Na zo’n lange reis is het heerlijk neerploffen op bed. Ik was vrij snel “vertrokken”.
MAANDAG
Maandagochtend stond er een stadsrondrit op het programma waarbij de relaxte sfeer in de stad opviel, maar
ook de grote aantallen daklozen die overal onder zeiltjes en plastic afval lagen te slapen. Helaas was het weer te
slecht om de Tafelberg op te gaan en werd besloten dit uit te stellen tot een beter moment. Toen wisten we nog
niet dat we de rest van de week steeds iets anders op het programma hadden als er geen wolkendeken over de
Tafelberg hing of dat de Tafelberg geheel in de wolken lag. 's Avonds een lekkere rustige duurloop gemaakt
langs de Boulevard met een aantal lopers van de Atlantic Athletic Club
(AAC).
DINSDAG
Op dinsdag was er een trip gepland naar Kaap de Goede Hoop via
Chapmans Peak. Vanuit de bus zag Chapmans Peak er angstaanjagend
uit!! Alsof je van onderaf naar een bergetappe uit de Tour de France kijkt
met finish bovenop de col. De helling was steil en elke bocht lag ook nog
in een hoek. De tip van de gids was hier al meteen om de run-walk-run
methode te gebruiken als je heuvel op ging en heuvel af niet te proberen
om de verloren tijd in te halen want dat zou je bekopen op de volgende
helling. Het uitzicht was wel prachtig.
Op Kaap de Goede Hoop naar de vuurtoren gewandeld en tussen de
Japanners door een foto gemaakt bij het bord met de coördinaten van
Kaap de Goede Hoop. Daarna lunch in Simonstown en de pinguïns
bekeken op Boulders Bay waarna we naar een wijnboerderij reden voor
een wijnproeverij.
WOENSDAG
Op woensdag begonnen we met een hardloopverkenning van de
Chapmans Peak. Een deel van de route omhoog en omlaag gerend en met
prachtig uitzicht een heuse picknick!’s Middag stond er een bezoek aan
een van de Townships op het programma voor diegenen die dat wilden.
Uit de groep was ik samen met Mark en zijn vrouw de enigen die samen
28

met de organisatoren Marco en Ed meegingen. Wat ik die middag daar heb gezien laat zich niet in een paar
woorden beschrijven. Triest, uitzichtloos, geen toekomst voor de meesten. En het zijn kinderen… Zij hebben
niet om die ellende gevraagd. Run4Schools probeert toch het verschil te maken voor die kinderen. Dat doen ze
door het verstrekken van giften. Geld, maar ook middelen. Zo had ik oude sportshirtjes (meeste nagelnieuw),
notitieblokjes, pennen en kleurpotloden meegenomen. Dat werd later, als wij weg waren, centraal en op
verantwoorde wijze verdeeld door de begeleiders van de school. Ik zal één voorbeeldje geven: een schoolplein
vol met kinderen van een jaar of 6 tot pubers. Ze staan in de rij op het schoolplein om één rondje te mogen
fietsen op één van de twee kinderfietsjes die de school rijk is (ook geschonken). In Nederland heeft ieder kind
zijn of haar eigen fiets.
DONDERDAG
Op donderdag naar de expo voor de startnummers waar door de meeste lopers ook nog een shirt of jack
gescoord werd. Daarna de route over Constantia Neck en naar de finish verkent. Dat zag er zwaar uit!
Inmiddels had ik al door dat de eerste 28 kilometer vooral bestond uit afremmen en krachten sparen zodat ik de
laatste 28 kilometer met alle klimmen nog genoeg energie over had om die redelijk door te komen. Het idee om
onder de 6 uur te lopen hield ik overeind ondanks de imponerende bergen die bedwongen moesten worden.
Gebaseerd op wat? Wellicht op hoop en vertrouwen op eigen kunnen. Maar een “zekerheidje” was het
natuurlijk niet met een dergelijk zwaar parcours, lange afstand, temperatuur. Alles kon de boel in het honderd
gooien. Dat toch meteen maar uit mijn hoofd gezet. Gewoon beginnen en het koppie erbij houden. Het minste
wat je MOET doen!
's Avonds gingen we op bezoek bij de Harfield Harriers waar we nog een rustige 5 kilometer liepen en daarna
konden genieten van een braai. Daarbij werden nog shirtjes geruild waarbij ik een 7-heuvelenshirt ruilde met
een shirt dat ik aangeboden kreeg van een collega-atleet van die club. Een shirt dat je alleen maar kon verdienen
als je met de wintercompetitie van de club mee had gedaan.
VRIJDAG
Op vrijdag was de International Friendship
Run. Deze is bedoeld voor alle buitenlanders
die mee lopen en bestaat vooral uit een
hardlopende vlaggenparade. We kwamen daar
nog een aantal andere Nederlanders tegen en
gezamenlijk liepen we de 5,6 kilometer. Ik
kreeg DE Nederlandse vlag in mijn handen
geduwd.
Gebombardeerd
tot
vertegenwoordiger van de Nederlandse
delegatie. Een rustig loopje dat een aantal
keren werd onderbroken voor foto-momenten.
“Wildvreemden” wilden met je op de foto.
Individueel, soms als groep… echt geweldig en
heel relaxed zoals het eraan toeging. Een mooie warming up voor het spektakel een dag later.
Daarna was het rusten........
ZATERDAG – RACE DAY
Op zaterdag ging de wekker om 3 uur en om 4 uur vertrokken we naar de start. De verkeersdrukte viel mee
waardoor we erg vroeg bij de start aan kwamen. Na wat geharrewar over parkeergelegenheid met een steward
van de universiteit gingen de halve marathonlopers, die om 6 uur startten, met onze gids naar de start terwijl de
ultralopers nog in de warme bus bleven. Na enige tijd werden we opgehaald en stonden we om 6:15 in het
startvak. Om 6:35 werd het volkslied gezongen en om precies 6:40 klonk het startschot. Na 4 minuten kwam ik
ook over de start en begon mijn race. De eerste kilometers was het druk. Zo druk dat we langzamer dan 10 km
per uur liepen en verschillende mensen struikelden. Pas na 4 kilometer kon ik mijn gewenste tempo lopen. Ik
dacht dat ik daarmee voldoende over zou houden voor het zware 2e deel. In Fish Hoek na 20 kilometer begon
de eerste korte klim die eigenlijk nog mee viel.
Na 28 kilometer zouden onze supporters aan de kant staan en al van verre kon ik ze zien. Ik genoot van het
uitzicht ondanks dat het aardig klimmen was.. Het was constant opletten op de kattenogen in de weg. Daar
struikelt menigeen over en dat wilde ik voorkomen. Dan kun je beter niet in een groep lopen. De afdaling naar
Hout Bay ging redelijk snel zonder me over de kop te lopen. Het was wel steeds zoeken naar een vlak stukje
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weg om de enkels te ontlasten. Dat vlakke stukje lag echter meestal in het midden dus waar ook de kattenogen
(verlichting in het wegdek) lagen.
Vanuit Hout Bay gaat het naar Constantia Neck en na het marathon punt, waar ik door kwam in 4 uur en 3
minuten, gaat de klim echt beginnen. De laatste anderhalve kilometer moest ik helaas terug naar een run-walkrun waar de meeste lopers alleen maar de walk deden. Ik haalde daar heel veel deelnemers in die duidelijk te
weinig krachten hadden gespaard. Vanaf de top van Constantie Neck ging het weer omlaag richting de finish
maar ook daar was het zoeken naar vlakke stukken om te lopen.
Dan langs de botanische tuinen van Kirstenbosch en linksaf naar Chets Hill.
Een kleine venijnige helling waar de snelheid even ver te zoeken was. Dan het
laatste stuk vals plat en ik zag de tenten bij de finish al staan. Afdalen naar het
grasveld van Universiteit van Kaapstad en bij de Internationale tent zag ik
onze supporters staan. Het stuk over het gras naar de finish voelde als een
zegetocht en na 05:40:15 uur kwam ik over de finish. Nog redelijk fris en in
staat van euforie nam ik mijn medaille aan, nam een blikje cola en zocht het
gras op om mijn schoenen en sokken uit te trekken. Een heerlijk gevoel om
dan op blote voeten naar de internationale tent te lopen. Ik was de derde loper
van de groep van acht die binnenkwam. In de tent kwam de eerste twee lopers
en alle supporters tegen. Wat een welkom!!
Daarna was het uitkijken naar de andere lopers van onze groep die één voor één binnen kwamen ruim voor de
cut-off van 7 uur. Kort voor het sluiten van de finish zochten we de tribune op om goed zicht te hebben op de
finish en om precies 13:40, 7 uur na de start was het aftellen en ging de finish dicht. Erg sneu voor de lopers die
in het zicht van de finish zien dat ze buiten de tijd eindigen: Geen medaille, geen registratie, maar wel 56
kilometer gelopen.
Daarna gingen we allemaal met een goed gevoel samen op de foto waarna we langzaam naar de bus wandelden.
56 km in 5:40:15 uur » Mission accomplished!.Al die uren training. Vaak alleen, soms vloeiend, soms
moeizaam. Al die kilometers, drie marathons en een ultra marathon als onderdeel van de training… het is het
allemaal waard geweest!!!Maar het is nog niet afgelopen! Op 4 juni wacht de 87 km lange Comrades Ultra
Marathon in Durban, Zuid Afrika. Zin in!
Martin Nieuwerf

PROGRAMMA WEGWEDSTRIJDEN SV NOORDKOP 2017
Woensdag 17 mei

Trio estafetteloop.

Woensdag 7 en 21 juni

Strandlopen Den Helder

Zaterdag 24 juni

Ingeloop (interne trainingsloop)

Dinsdag 4 juli
Woensdag 5 juli

½ marathon 3-daagse

Donderdag 6 juli
Woe 19 juli en 2 aug

Zee van Tijd Strandloop

Woe 30 augustus

Overlevingsloop (laatste woensdag in augustus)

Za 18 november

Noordkop familie boscross (interne trainingsloop)

Zo 3 december

Duincross (1e zondag in december)

Zo 31 december

Oudejaarsloop

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

30

31

PANNENKOEKENESTAFETTELOOP
WOENSDAG 17 MEI
Inschrijven:

Pannenkoekenrestaurant Helderse Vallei

Start en Finish: pad voor het Pannenkoekenrestaurant
Afstanden:

1, 2, 3, 4 en 5 kilometer.

Estafettevorm:

drie lopers.
De loper mag geen twee afstanden
achter elkaar lopen.

Starttijd:

19.30 uur

Voorinschrijven: via de website van noordkop
t/m zondag 14 mei 2017 24.00 uur
Inschrijven:

vanaf 18.45 uur tot 10 minuten voor de start.

Inschrijfgeld:

€ 5,00 per team (drie personen)

32

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: € 7,00
Voorinschrijving: € 6,00
Voorinschrijven is mogelijk tot zondag 27 augustus 24.00 uur.
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DE JARIGEN VAN MEI
Simon Abbink
Miep Breed
Kim Coppoolse
Sem Gombault
Sigrid Hoes
Marian Jurrius
Corina Korbee
Ronald Lienos
Jeroen Luyckx
Agnes Poelman
Marloes Schendelaar
Tijn Touwen

Erica Benard
Iris Brinkman
Jena-Paul Driessen
Jamayro v/d Graaf
Els Hoogland
Mitchell Kampert
Marco Langendoen
Ioann Lobles
Andrea Martens
Annette Regelink
Erwin Schoot
Joost Veenstra

Mirjam Boer
David Bruul
Tesse van Esch
Britt v/d Graaff
Max Hulzebos
Mirjam Kivits
Goof Leendertse
Luc de Loos
Wouter van Onzenoort
Ronald Rijkers
Anouk Spruit
Jan Verhoeven

NIEUWE LEDEN
Lubertus Brink
Mika Jansen
Lis Keizer
Maritza Kroon
Dean Meskers
Kees de Weert
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Sjoukje Boymans
André Buis
Lenn Geestman
Dick Groenink
Peter Jacobs
John Klappe
Elisa Lewis
Jolanda Luyckx
Gerda Plas
David Santé
Fer van Strijen
Jessica Visser

Puur plezier in het slot van je run
Een duurloop op snelheid kunnen eindigen? Loop dan vier tot
zes versnellingsloopjes. Perfect om je spieren te ontspannen en
om sneller te worden. Bewaar dit geheim niet alleen voor het
slot van je run. Haal meer uit deze trainingsaanpak.
Je begint met je duurlooptempo waar je in traint en dan voeg je iedere seconde net wat meer snelheid toe. Loop
minimaal 70 tot 80 meter maar je kunt dit doortrekken naar 150 tot 200.
Waarom aan het einde?
Je maakt hiermee gebruik van wat je normaal al ervaart in het slot van je run. Je hebt altijd nog wat over. Hoe
ver je ook gaat in die training, als je weer dicht bij huis bent, blijkt het tempo weer hoger te gaan. Pak die
natuurlijke overgang meer voor jouw succesvolle versnellingen.
Ontspanning erin
Het plezier van die versnellingen zit ook in de ontspanning. Je spreekt opeens weer je snelle spiervezels aan.
Dat werkt heerlijk om even dat vaste ritme van je run eruit te halen. Ga voor de ontspanning dan ook niet te ver.
Ben je geen snelle loopjes gewend, ga dan nog niet verder dan die 70 meter. Je moet juist frisse benen
overhouden, en geen leeggelopen stel watten.
Ah, zo hard kan ik
Versnellingen geven misschien wel het belangrijkste signaal af aan jezelf. Door je vaste ritme uit je duurloop,
krijg je de illusie dat je snel bent en niet heel veel harder kunt. Als je even goed aanzet kom je al snel tot je
dubbele snelheid in die versnelling. Je krijg dan een ‘aha-effect’. Zelfs de meest doorgewinterde lopers zullen
even verrast opkijken, ja die snelheid is nog mogelijk. Je hoeft niet iedere training af te sluiten met
versnellingen. Maar het is wel leuk en je verhoogt je reactievermogen. Door op deze manier te trainen kun je
ook in een wedstrijd tot op een ver aantal kilometers reageren op tempoversnellingen. Train je 3x in de week,
pak dan bij twee trainingen deze loopjes mee.
Halverwege saai? Versnellen!
Nu draai je deze trainingsaanpak om. Gebruik die versnellingen niet alleen maar aan het slot van een run. Zeker
voor de lopers die nu veel kilometers maken voor een halve of hele marathon is variatie belangrijk. Dat
repeterende karakter in onze sport, dat moet je onderbreken.
Als je halverwege even 4x een versnellingsloop doet van 100 meter voelt dat alsof je een espresso drinkt. Een
shot energie. Dat komt omdat je je ritme onderbreekt en andere spieren aanspreekt. Dat maakt je losser en soms
ook wat sneller voor de kilometers die daarna volgen.
Ga lekker kilometers maken, maar af en toe gooi je de gashendel open. Dat voelt goed en wie weet trekken de
regelmatige trainingen met versnellingen je naar een net wat hoger basistempo. Dat is pure winst op alle
afstanden.
(Bron: prorun).

EETBAAR WATERZAKJE
De toekomst voor loopevenementen: een eetbaar waterzakje
Tijdens een hardloopevenement gaan er heel wat plastic bekertjes
door bij een drankpost. Al dat plastic is niet bepaald goed voor
het milieu. Een Londense start-up heeft daar een uitvinding op
bedacht: een eetbaar waterzakje.
Als je na een loopevenement langs een verzorgingspost loopt zie
je de weg bezaaid is met plastic bekertjes. Die bekertjes zijn na
een paar slokken op de grond gesmeten. Als het aan de Britse
start-up Skipping Rocks Lab ligt komt aan die enorme
hoeveelheid bekertjes een einde met hun uitvinding: de Ooho.
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Eetbaar
De Ooho ziet er uit als een waterballon. Het enige verschil is dat er geen plastic aan dit bolletje te pas komt. Het
is namelijk gemaakt van planten en zeewier, waardoor je het waterbolletje in zijn geheel kunt opeten / drinken.
De fabrikant kan aan het bolletje ook nog een kleur en smaak meegeven.
Afbreekbaar
Doordat de Ooho van plantaardige grondstoffen is gemaakt, is het bolletje 100 % afbreekbaar. Het heeft net als
fruit ongeveer 4-6 weken nodig om af te breken. Een ander groot voordeel zit volgens de bedenker is de
productie. Het maken van de Ooho kost minder CO2-uitstoot en minder energie dan een gewone PET-fles. Het
is daarmee ook goedkoper dan de productie van plastic.
Binnen een jaar?
Vorige week startten de bedenkers een crowdfundcampagne om de Ooho binnen een jaar op de markt te krijgen
voor festivals en hardloopevenementen. En dat sloeg al meteen aan: binnen drie dagen tijd werd een miljoen
dollar opgehaald met 1000 investeerders. Dus wie eet jij straks tijdens een marathon of 10 kilometer ook van
deze waterzakjes.
Meer info: Skipping Rocks Lab
(Bron: hardlopen.nl)

INDOOR CLUBRECORDS
S.V. Noordkop, indoor clubrecords, bijgewerkt t/m 31 maart 2017
VROUWEN indoor
50 meter
60 meter
150 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
4 x 200 meter

25-01-1998
23-03-1998
11-12-1994
17-01-2010
17-01-2010
06-01-1996
10-12-1995
05-01-1997
19-12-2004

Verspringen
Hoogspringen
Kogelstoten
Hinkstapspringen

22-03-1998
19-01-2014
15-01-1983
05-03-2016

VROUWEN 35 indoor
50 meter
25-01-1998
60 meter
22-03-1998
150 meter
12-12-1993
200 meter
22-03-1998
400 meter
11-02-1996
800 meter
26-01-1997
1000 meter
12-12-1993
1500 meter
15-01-1995
3000 meter
25-02-1996
Engelse mijl
30-01-1994
Kogelstoten
14-02-2017

Mirjam Boxhoorn
Mirjam Boxhoorn
Sandra Seegers
Charissa Czech
Charissa Czech
Ingrid Snijder
Ingrid Snijder
Judy van den Berg
Charissa Czech
Gabriëlla Czech
Maaike Tesselaar
Suzanne van der Weide
Mirjam Boxhoorn
Leonie Nuijens
Jos de Boer
Tiana Dekker

Den Haag
Den Haag
Den Haag
Groningen
Groningen
Eelde
Den Haag
Eelde
Den Helder

6,93 s
8,02 s
23,50 s
26,72 s
1.00,32
2.36,8
3.20,79
5.04,4
2.04,00

Den Haag
Julianadorp
Utrecht
Apeldoorn

5,53 m
1,60 m
12,12 m
10,33 m

Jolande Ramler
Jolande Ramler
Dolly Blasel
Jolande Ramler
Marja Mulder
Marja Mulder
Hetty Everhardus
Hetty Everhardus
Hetty Everhardus
Hetty Everhardus
Ciska Bosma

Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Apeldoorn

7,72 s
8,76 s
21,65 s
28,94 s
1.05,75
2.28,73
3.07,64
4.49,89
10.21,98
5.15,41
10,56 m
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VROUWEN 40 indoor
50 meter
25-01-1998
60 meter
25-01-1998
150 meter
11-12-1994
200 meter
21-03-1992
400 meter
13-12-1992
800 meter
25-01-1998
1000 meter
13-12-1992
1500 meter
21-03-1993
3000 meter
22-01-2000

Sjanneke Mulder
Sjanneke Mulder
Martha van de Meché
Sija Pepping
Sija Pepping
Marja Mulder
Sija Pepping
Sija Pepping
Hetty Everhardus

Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Zuidbroek

7,95 s
9,46 s
23,50 s
29,5 s
1.05,50
2.27,12
3.11,55
5.05,3
11.05,99

VROUWEN 45 indoor
50 meter
06-01-1996
60 meter
06-01-1996
150 meter
11-12-1994
200 meter
10-12-1995
400 meter
15-01-1995
800 meter
06-01-1996
1000 meter
10-12-1995
3000 meter
22-01-2000

Nel Pot
Nel Pot
Nel Pot
Nel Pot
Nel Pot
Nel Pot
Nel Pot
Dula Brandsma

Eelde
Eelde
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Eelde
Den Haag
Zuidbroek

7,92 s
9,3 s
22,94 s
31,29 s
1.10,68
3.03,3
4.13,81
12.33,31

VROUWEN 50 indoor
60 meter
22-12-2002
1000 meter
22-12-2002
Kogelstoten
09-12-2006

Rosita Poldervaart
Rosita Poldervaart
Rosita Poldervaart

Den Helder
Den Helder
Alkmaar

11,46 s
5.13,59
6,83 m

VROUWEN 60 indoor
Kogelstoten
22-01-2012

Rosita Poldervaart

Den Helder

5,82 m

VROUWEN 65 indoor
Kogelstoten
22-01-2012

Nel Pot

Den Helder

7,15 m

MEISJES JUNIOREN A indoor
40 meter
28-11-2004
50 meter
18-12-1994
60 meter
26-02-1995
80 meter
19-03-1967
150 meter
11-12-1994
200 meter
24-03-1996
400 meter
05-02-2005
600 meter
13-12-1992
800 meter
05-02-2005
1000 meter
19-12-2004
1500 meter
21-03-1993
50 mtr horden
24-03-2001
60 mtr horden
19-03-1995
Verspringen
10-02-1996
Hoogspringen
28-11-2004
Hinkstapspringen
05-02-2005
Kogelstoten
23-12-2001

Leonie Nuijens
Mirjam Boxhoorn
Mirjam Boxhoorn
Ineke Lamberts
Mirjam Boxhoorn
Marije Dito
Charissa Czech
Sandra Seegers
Charissa Czech
Charissa Czech
Linda Hobbelt
Daniëlla v Koningsbruggen
Marije Dito
Mirjam Boxhoorn
Leonie Nuijens
Leonie Nuijens
Jolien Kaan

Franeker
Amsterdam
Den Haag
Zwaag
Den Haag
Den Haag
Groningen
Den Haag
Groningen
Den Helder
Den Haag
Texel
Den Haag
Den Haag
Franeker
Groningen
Den Helder

6,17 s
6,8 s
8,03 s
10,9 s
19,65 s
26,5 s
1.02,42
1.51,41
2.16,82
3.18,26
5.12,6
10,35 s
11,51 s
5,30 m
1,60 m
10,63 m
10,97 m
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MEISJES JUNIOREN B indoor
40 meter
23-11-1996
50 meter
07-02-1993
60 meter
15-02-1997
80 meter
14-03-1965
150 meter
13-12-1992
200 meter
16-02-1997
400 meter
26-01-2003
600 meter
15-12-1991
800 meter
15-02-2003
1000 meter
23-12-2001
1500 meter
08-01-1983
50 mtr horden
07-02-1993
60 mtr horden
16-02-1997
Verspringen
15-02-1997
Hoogspringen
28-11-2004
Hoogspringen
11-12-2004
Hoogspringen
06-02-2005
Kogelstoten
12-12-1999
MEISJES JUNIOREN C indoor
30 meter
12-11-1995
35 meter
12-11-1995
40 meter
10-12-1994
40 meter
09-12-2000
50 meter
17-12-1995
60 meter
25-02-1996
600 meter
17-12-2000
800 meter
14-12-2013
1000 meter
18-12-2005
1500 meter
18-01-2015
50 mtr horden
26-01-1992
60 mtr horden
24-02-1996
4 x 200 meter
18-12-2005

Verspringen
Hoogspringen
Hoogspringen
Hoogspringen
Kogelstoten

10-02-1996
18-03-2000
22-11-2003
06-12-2003
22-03-1998

Ndidi Onyeike
Marije Dito
Ndidi Onyeike
Trudy Stapel
Marije Dito
Ndidi Onyeike
Charissa Czech
Melissa Eggen
Charissa Czech
Charissa Czech
Ellen Ingelse
Marije Dito
Ndidi Onyeike
Ndidi Onyeike
Natacha Guiny
Natacha Guiny
Natacha Guiny
Jolien Kaan

Grootebroek
Franeker
Den Haag
Zwaag
Den Haag
Den Haag
Zuidbroek
Den Haag
Gent België
Den Helder
Franeker
Franeker
Den Haag
Den Haag
Franeker
Alkmaar
Groningen
Franeker

5,6 s
7,2 s
7,62 s
10,2 s
19,90 s
25,64 s
1.01,25
1.42,98
2.19,29
3.07,64
5.00,1
9,2 s
8,52 s
5,56 m
1,60 m
1,60 m
1,60 m
13,66 m

Ndidi Onyeike
Ndidi Onyeike
Ndidi Onyeike
Charissa Czech
Ndidi Onyeike
Ndidi Onyeike
Charissa Czech
Isa Raadgers
Esther Meijer
Noa Zoon
Marije Dito
Ndidi Onyeike
Floor ter Burg
Michelle Kreté
Ingrid van Maurik
Emy Opmeer
Ndidi Onyeike
Elsemieke Fritzsche
Natacha Guiny
Natacha Guiny
Jolien Kaan

Zaandam
Zaandam
Alkmaar
Franeker
Franeker
Den Haag
Franeker
Alkmaar
Den Helder
Apeldoorn
Franeker
Den Haag
Den Helder

4,4 s
5,0 s
5,5 s
5,5 s
6,8 s
7,74 s
1.44,83
2.38,07
3.27,00
5.23,51
9,0 s
9,02 s
2.08,16

Den Haag
Heerenveen
Hoogkarspel
Alkmaar
Den Haag

5,44 m
1,60 m
1,60 m
1,60 m
12,23 m
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MEISJES JUNIOREN D indoor
30 meter
01-11-1998
35 meter
01-11-1997
35 meter
01-11-1998
35 meter
01-11-1998
40 meter
20-11-1993
40 meter
18-12-1993
40 meter
19-02-1994
50 meter
20-11-1999
60 meter
20-03-1994
600 meter
21-03-1999
1000 meter
19-01-2013
50 mtr horden
26-01-2008
60 mtr horden
21-01-2017
1000 m snelwandelen 05-01-1980
4 x 75 meter
25-01-1992

Verspringen
Hoogspringen
Kogelstoten

19-02-1994
18-03-2017
21-01-2017

MEISJES PUPILLEN A indoor
30 meter
07-03-1999
30 meter
30-01-2000
30 meter
15-10-2000
35 meter
03-01-1997
35 meter
01-11-1998
40 meter
17-11-1990
40 meter
11-12-1999
40 meter
18-03-2000
50 meter
10-01-1998
50 meter
30-01-2000
60 meter
22-03-1992
600 meter
15-10-2000
1000 meter
22-03-1992
4 x 50 meter
25-01-1996

4 x 75 meter

25-01-1992

Verspringen
Hoogspringen
Kogelstoten

27-02-1988
28-12-2014
23-03-1997

Charissa Czech
Charissa Czech
Charissa Czech
Leonie Nuijens
Ndidi Onyeike
Ndidi Onyeike
Ndidi Onyeike
Leonie Nuijens
Ndidi Onyeike
Charissa Czech
Noa Zoon
Britt Lugtenburg
Lara Smits
Ellen Ingelse
Debby Avis
Sabrina van Dorst
Dagmar van der Kooy
Debby Shearman
Ndidi Onyeike
Lara Smits
Isa Kollé

Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Hoogkarspel
Alkmaar
Hoogkarspel
Amsterdam
Den Haag
Den Haag
Apeldoorn
Groningen
Apeldoorn
Franeker
Franeker

4,6 s
5,5 s
5,5 s
5,5 s
5,8 s
5,8 s
5,8 s
7,1 s
8,35 s
1.45,4
3.31,64
9,23 s
10,37 s
5.52,2
48,9 s

Hoogkarspel
Heerenveen
Apeldoorn

4,47 m
1,56 m
13,31 m

Marieke Wisse
Marieke Wisse
Marieke Wisse
Charissa Czech
Marieke Wisse
Debby Shearman
Marieke Wisse
Marieke Wisse
Leonie Nuijens
Marieke Wisse
Ndidi Onyeike
Marieke Wisse
Ndidi Onyeike
Charissa Czech
Elsemieke Fritzsche
Jolien van de Laar
Chantal Schotman
Jenny den Baas
Suzanne Burggraaff
Teske Everhardus
Ndidi Onyeike
Marije Dito
Lara Smits
Charissa Czech

Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Hoogkarspel
Alkmaar
Heerenveen
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Amsterdam
Den Haag
Amsterdam

4,9 s
4,9 s
4,9 s
5,6 s
5,6 s
6,1 s
6,1 s
6,1 s
7,5 s
7,5 s
8,8 s
2.00,9
3.40,9
35,0 s

Franeker

54,0 s

Hoogkarspel
Alkmaar
Den Haag

4,08 m
1,40 m
8,81 m
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MEISJES PUPILLEN B indoor
30 meter
01-11-1997
30 meter
08-03-1998
35 meter
08-03-1998
40 meter
08-03-1998
50 meter
17-12-1994
600 meter
08-03-1998
1000 meter
04-01-1986
4 x 50 meter
10-01-1998

4 x 75 meter

06-02-1993

Verspringen
Hoogspringen
Kogelstoten

21-02-1998
09-03-2013
23-02-2013

MEISJES PUPILLEN C indoor
30 meter
09-03-1997
35 meter
09-03-1997
40 meter
15-02-1997
50 meter
11-12-2004
600 meter
18-01-1997
1000 meter
22-03-1992
Verspringen
15-02-1997
Hoogspringen
18-03-2012
Kogelstoten
22-01-2012
MANNEN indoor
50 meter
60 meter
80 meter
100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
3000 meter
50 mtr horden
60 mtr horden
4 x 200 meter

02-01-1988
24-03-1991
14-03-1965
?? - ??- 1966
24-03-1991
25-01-2004
26-01-2003
11-12-1994
25-02-2012
25-01-1998
07-02-1993
27-01-2008
19-12-2004

Verspringen
Hoogspringen
Hinkstapspringen
Polsstokhoog
Polsstokhoog
Kogelstoten

24-03-1991
18-02-2006
23-01-1994
21-03-1993
19-03-1995
21-02-2004

Marieke Wisse
Marieke Wisse
Marieke Wisse
Marieke Wisse
Charissa Czech
Marieke Wisse
Marije Dito
Marieke Wisse
Denice Radstaat
Marie Louise Hendriks
Maaike de Ruiter
Jitske Grevelink
Suzanne 't Jong
Linda Vis
Angela Visscher
Marieke Wisse
Lara Smits
Lara Smits

Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Utrecht
Zaandam
Franeker
Amsterdam

5,2 s
5,2 s
5,9 s
6,4 s
8,2 s
2.14,6
3.56,7
39,1 s

Franeker

58,6 s

Hoogkarspel
Heerenveen
Amsterdam

3,70 m
1,20 m
5,65 m

Denice Radstaat
Denice Radstaat
Marieke Wisse
Lynn Lugtenburg
Denice Radstaat
Angela Visscher
Marieke Wisse
Lara Smits
Selina Mulder

Zaandam
Zaandam
Hoogkarspel
Alkmaar
Amsterdam
Den Haag
Hoogkarspel
Heerenveen
Den Helder

5,4 s
6,2 s
6,8 s
9,69 s
2.31,4
4.22,4
3,26 m
1,05 m
6,65 m

Humphrey Zimmerman
Jim van der Mee
Herman van Halen
Teun de Boer
Jim van der Mee
Raymond Koen
Raymond Koen
Gert Jan van Bemmel
Yunis abu Stitan
Arno van den Berg
Fokko Poortvliet
Axel Boon
Menno Jager
Raymond Koen
Joost Lavén
Martijn Nuijens
Jim van der Mee
Martijn Nuijens
Herman Jansen
Fokko Poortvliet
Fokko Poortvliet
Marcel Mahie

Franeker
Den Haag
Zwaag
Hoorn
Den Haag
Zuidbroek
Zuidbroek
Den Haag
Apeldoorn
Den Haag
Franeker
Groningen
Den Helder

6,0 s
7,27 s
9,3 s
11,5 s
23,3 s
50,99 s
1.59,50
2.42,11
4.03,67
8.49,10
8,5 s
9,23 s
1.46,38

Den Haag
Gent België
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Gent België

6,31 m
2,06 m
12,81 m
3,10 m
3,10 m
16,39 m
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MANNEN 40 indoor
50 meter
27-01-1991
60 meter
24-03-1991
200 meter
21-03-1993
400 meter
21-03-1993
1000 meter
11-12-1994
3000 meter
22-01-2000
Kogelstoten
26-01-1997

Hans Mahie
Hans Mahie
Hans Mahie
Dick van der Weide
Jos ten Velden
Humphrey Mijnals
Joop van de Laar

Franeker
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Zuidbroek
Den Haag

6,6 s
7,71 s
26,6 s
59,6 s
3.00,91
9.49,93
13,61 m

MANNEN 45 indoor
50 meter
21-03-2009
60 meter
01-03-2009
1000 meter
23-12-2001
Verspringen
01-03-2009
Hoogspringen
22-01-2012
Hoogspringen
22-01-2012
Kogelstoten
21-03-2009

Jim van der Mee
Jim van der Mee
Mats Smit
Jim van der Mee
Marcel Keppel
Jim van der Mee
Jim van der Mee

Heerenveen
Apeldoorn
Den Helder
Apeldoorn
Den Helder
Den Helder
Heerenveen

6,93 s
7,83 s
3.03,30
5,18 m
1,45 m
1,45 m
11,71 m

MANNEN 50 indoor
60 meter
23-12-2001
1000 meter
18-12-2005
4 x 200 meter
18-12-2005

Den Helder
Den Helder
Den Helder

9,40 s
3.07,74
2.08,30

Kogelstoten

Apeldoorn

13,66 m

Jan Elhorst
Mats Smit
Mats Smit
Henk Kooijman
Dick Heemskerk
Dick van der Weide
09-02-2013 Kees Aerts

MANNEN 55 indoor
Kogelstoten
14-02-2017

Kees Aerts

Apeldoorn

12,99 m

MANNEN 60 indoor
60 meter
14-02-2017
1000 meter
18-12-2005
Verspringen
14-02-2017
Kogelstoten
21-12-2003

Tjerk Vos
Cor Rieuwers
Tjerk Vos
Jan van Zanten

Apeldoorn
Den Helder
Apeldoorn
Den Helder

8,53 m
3.49,48
4,43 m
8,76 m

MANNEN 65 indoor
1000 meter
23-12-2001

Nico Ridder

Den Helder

3.47,23

MANNEN 80 indoor
Kogelstoten
14-02-2017

Nico Ridder

Apeldoorn

7,73 m
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JONGENS JUNIOREN A indoor
40 meter
19-01-2014
50 meter
28-01-1990
60 meter
16-01-2015
80 meter
15-03-1964
80 meter
14-03-1965
100 meter
14-03-1965
200 meter
25-01-2015
400 meter
26-01-2008
800 meter
24-02-2014
1000 meter
18-12-2005
1500 meter
21-03-1993
50 mtr horden
07-02-1993
60 mtr horden
28-01-2012
Verspringen
08-01-2012
Hoogspringen
21-01-2001
Hoogspringen
26-02-2001
Hoogspringen
17-01-2010
Hinkstapspringen
04-03-2012
Kogelstoten
27-01-1991
JONGENS JUNIOREN B indoor
40 meter
26-02-1989
40 meter
14-02-1997
40 meter
30-11-2002
40 meter
19-01-2013
40 meter
27-01-2013
50 meter
22-01-1989
60 meter
22-03-1998
80 meter
15-03-1964
200 meter
22-03-1998
400 meter
23-03-1997
600 meter
19-03-1967
800 meter
19-02-2017
1000 meter
21-12-2003
1500 meter
24-03-1991
3000 meter
23-01-1994
50 mtr horden
11-12-2004
60 mtr horden
23-03-1997
4 x 200 meter
18-12-2005

Verspringen
Hoogspringen
Hinkstapspringen
Kogelstoten

26-01-1997
22-01-2000
19-01-2002
12-12-1999

Wilke Clemencia
Mike van den Berg
Jesse van der Mee
Herman van Halen
Teun de Boer
Teun de Boer
Jesse van der Mee
Niek Bron
Rob ter Burg
Nick Ouwens
Eric Kramer
Edger Bosker
Eric Stam
Eric Stam
Martijn Nuijens
Martijn Nuijens
Sjoerd Dekker
Eric Stam
Marcel Mahie

Julianadorp
Franeker
Apeldoorn
Zwaag
Zwaag
Zwaag
Apeldoorn
Groningen
Apeldoorn
Den Helder
Zwolle
Franeker
Nenagh (Ireland)
Nenagh (Ireland)
Zuidbroek
Groningen
Groningen
Nenagh (Ireland)
Franeker

5,2 s
6,4 s
7,36 s
9,3 s
9,3 s
11,5 s
23,86 s
53,12 s
1.56,75
2.59,52
4.15,6
8,1 s
9,31 s
6,44 m
1,95 m
1,95 m
1,95 m
12,38 m
15,41 m

Marcel Mahie
Ruud Schellekens
Erik Kleijer
Jesse van der Mee
Jesse van der Mee
Marcel Mahie
Ruud Schellekens
Cor Janse
Raymond Koen
Raymond Koen
Dirk Nieuwland
Djoao Liam Lobles
Nick Ouwens
Eric Kramer
Bart Buur
Robin de Man
Ruud Schellekens
Lars Boon
Niek Bron
David van Maurik
Dennis Woutering
Wim van der Stok
Martijn Nuijens
Erik Kleijer
Jeroen Riteco

Hoogkarspel
Hoogkarspel
Hoogkarspel
Wieringerwerf
Julianadorp
Franeker
Den Haag
Zwaag
Den Haag
Den Haag
Zwaag
Apeldoorn
Den Helder
Den Haag
Alkmaar
Alkmaar
Den Haag
Den Helder

5,4 s
5,4 s
5,4 s
5,4 s
5,4 s
6,5 s
7,74 s
9,9 s
24,13 s
52,9 s
1.33,5
1.59,43
3.09,87
4.28,6
10.07,21
8,52 s
9,23 s
1.53,38

Den Haag
Zuidbroek
Zuidbroek
Franeker

6,00 m
1,95 m
10,42 m
14,93 m
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JONGENS JUNIOREN C indoor
30 meter
24-03-2001
30 meter
24-03-2001
35 meter
01-11-1997
40 meter
21-11-1992
40 meter
11-11-1995
40 meter
24-03-2001
50 meter
07-02-1993
50 meter
17-12-1995
60 meter
14-03-1965
600 meter
17-12-1995
800 meter
25-02-1996
1000 meter
18-12-2006
1500 meter
18-01-2015
50 mtr horden
11-12-2004
60 mtr horden
24-03-1996
1000 m snelwandelen 30-01-2000
3000 m snelwandelen 18-02-2001
4 x 150 meter
26-01-1992

Amsterdam
Amsterdam
Zaandam
Hoogkarspel
Hoogkarspel
Amsterdam
Franeker
Franeker
Hoorn
Franeker
Den Haag
Den Helder
Apeldoorn
Alkmaar
Den Haag
Amsterdam
Zaandam
Franeker

4,5 s
4,5 s
5,1 s
5,5 s
5,5 s
5,5 s
6,7 s
6,7 s
7,8 s
1.40,2
2.03,83
3.24,98
4.44,50
9,08 s
9,60 s
6.05,6
20.26,2
1.29,7

Verspringen
Hoogspringen
Hoogspringen
Hoogspringen
Kogelstoten
Kogelstoten

Apeldoorn
Zuidbroek
Hoogkarspel
Hoogkarspel
Den Haag
Apeldoorn

5,73 m
1,70 m
1,70 m
1,70 m
13,63 m
13,63 m

Amsterdam
Zaandam
Hoogkarspel
Amsterdam
Apeldoorn
Apeldoorn
Groningen
Franeker
Den Haag
Franeker
Zaandam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

4,7 s
5,7 s
5,9 s
6,9 s
8,44 s
1.50,1
3.05,27
9,4 s
9,72 s
5.57,7
20.46,9
4,94 m
1,55 m
13,31 m

Johan Riteco
Erik Kleyer
Jeroen Riteco
Arnold Botter
Raymond Koen
Johan Riteco
Arnold Botter
Raymond Koen
Ralph de Gast
Raymond Koen
Raymond Koen
Ralph Klaasse
Djoao Lobles
Thijs van Gemert
Raymond Koen
Erik Kleyer
Martien de Jong
Arnold Botter
Bart Buur
Menno Jager
Ad van der Stok
20-01-2013 Jamal Aartsen
20-01-2002 Martien de Jong
11-11-2006 Sjoerd Dekker
24-02-2007 Sjoerd Dekker
15-02-1998 Jeroen Riteco
20-01-2013 Onno Aerts

JONGENS JUNIOREN D indoor
30 meter
15-10-2000
35 meter
07-03-1999
40 meter
19-11-2004
50 meter
20-11-2010
60 meter
22-01-2011
600 meter
22-01-2011
1000 meter
26-01-2008
50 mtr horden
07-02-1993
60 mtr horden
22-03-1992
1000 m snelwandelen 07-01-1984
3000 m snelwandelen 13-02-2000
Verspringen
20-01-2011
Hoogspringen
15-10-2000
Kogelstoten
11-12-2010

Martien de Jong
Johan Riteco
Pascal Leeuwenburgh
Jamal Aartsen
Jamal Aartsen
Emile Lammers
Rob ter Burg
Ruud Schellekens
Ad van der Stok
Roger Ingelse
Martien de Jong
Jamal Aartsen
Martien de Jong
Onno Aerts
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JONGENS PUPILLEN A indoor
30 meter
01-11-1997
35 meter
01-11-1997
40 meter
21-02-1998
50 meter
04-01-1986
50 meter
10-01-1998
60 meter
21-12-2003
600 meter
18-12-2005
1000 meter
22-03-1992
1000 m snelwandelen 30-01-2000
4 x 50 meter
18-01-1997

4 x 75 meter

25-01-1992

Verspringen
Hoogspringen
Kogelstoten

22-02-2003
22-12-2002
08-03-1998

JONGENS PUPILLEN B indoor
30 meter
24-03-2001
35 meter
01-11-1998
40 meter
21-02-2004
50 meter
24-03-2001
600 meter
17-12-2000
1000 meter
14-03-1999
4 x 50 meter
06-01-1996

4 x 75 meter

06-02-1993

Verspringen
Hoogspringen
Kogelstoten

24-03-2001
06-12-2003
06-12-2003

JONGENS PUPILLEN C indoor
30 meter
24-03-2001
40 meter
07-12-2002
50 meter
30-01-2000
600 meter
18-12-2006
1000 meter
21-03-1993
Verspringen
19-02-1994
Hoogspringen
22-02-2003
Kogelstoten
15-10-2000

Thomas van de Laar
Thomas van de Laar
Bart de Boer
Dennis Boonstra
Bart de Boer
Pascal Leeuwenburgh
Rob ter Burg
Ruud Schellekens
Mischa de Jong
Melvin Disco
Joshua Huynen
Jimmy Radstaat
Johan Riteco
Bart Bresser
Jeroen van Rijn
Stefan Schotman
Jeffrey Wassenburg
Sjoerd Dekker
Sjoerd Dekker
Jorik van de Laar

Zaandam
Zaandam
Hoogkarspel
Franeker
Amsterdam
Den Helder
Den Helder
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam

4,9 s
5,6 s
6,1 s
7,5 s
7,5 s
8,97 s
1.58,58
3.25,0
7.33,2
35,5 s

Franeker

55,8 s

Hoogkarspel
Den Helder
Zaandam

4,34 m
1,35 m
9,10 m

Sjoerd Dekker
Stefan Alkemade
Nick Kievith
Sjoerd Dekker
Sjoerd Dekker
Stefan Alkemade
Rob Seegers
Jorik van de Laar
Thom van Maastricht
Jonathan van den Berg
Jesse Beekes
Wouter Huiskes
Tim Krusemeijer
Ronald Vrieswijk
Sjoerd Dekker
Nick Kievith
Nick Kievith

Amsterdam
Zaandam
Hoogkarspel
Amsterdam
Franeker
Den Haag
Amsterdam

5,4 s
6,4 s
6,4 s
8,3 s
2.10,0
3.55,95
39,6 s

Franeker

55,5 s

Amsterdam
Alkmaar
Alkmaar

3,94 m
1,15 m
6,75 m

Sjoerd Dekker
Nick Kievith
Sjoerd Dekker
Emile Lammers
Robert Roelofsen
Johan Riteco
Nick Kievith
Bart Vermeulen

Amsterdam
Alkmaar
Amsterdam
Den Helder
Den Haag
Hoogkarspel
Hoogkarspel
Amsterdam

5,4 s
6,9 s
8,7 s
2.21,55
4.08,7
3,15 m
1,00 m
7,63 m

Cor Rieuwers c.rieuwers@quicknet.nl
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