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BESTUUR:
Voorzitter:

Vacant

Secretaris:

Ellen Tesselaar

1e penningmeester :
2e penningmeester :

Gerda Leibbrand
Marianne Bremer

Algemene Zaken:

Erik Leibbrand

Ooievaarstraat 20,

Technische zaken:

Marchel Keppel

R.W. van de WIntstraat 10 , 1789 BB

Baanatletiek:
Wegatletiek:

Vacant
Evert v/d Burg

Marinapark 353 1785 DL

Clematistraat 52
1783 HS
secretaris@noordkopatletiek.nl
Ooievaarstraat 20,
1781 VP
1781 VP

610523
646489
646489 /
06-30722087
623456 /
06-53192229
724060

ejvandenburg@quicknet.nl
Trainerscoördinator: Kees Heemskerk
WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Dames/Heren en
Junioren A/B weg:
Kees Heemskerk

Kruiszwin 11 12

1788LA

Kruiszwin 1112 1788LA
wegsecretariaat.noordkop@gmail.com

06-21860583

06-21860583

Dames/Heren en
Junioren A/B baan:

Tiana Dekker

secretariaat.noordkop@gmail.com

Junioren C/D:

Axel Boon

secretariaat.noordkop@gmail.com

Pupillen:

Peter Jacobs

Ruyghweg 186 1781 DR

627971

JURYCONTACT:

Sander Quartel en
Jolanda van Os

pa Ooievaarstraat 12 1781 VP
jurycontact.noordkop@gmail.com

623754

VERTROUWENSPERSONEN:
Petra de Bock
Joop van de Laar

petradebock@quicknet.nl
javandelaar@zonnet.nl

06-46743232
06-10114344

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

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

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

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

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

626814
523114
615267
645001
646412
06-41850587
634668
668158

Audrey Breur
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Trainers Baanatletiek:
Naam
Axel Boon
Daniël Adriaansen
Jacob van der Wulp
John Klappe
Joke Krete
Lawrence Raadgers
Piet Nuijens
Martijn Nuijens
Raymond Koen
Rene de Man
Samantha Krete

PR:

Positie
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer

Evert van den Burg

Telefoon
758778
642784
627213
645863
630490
624879
620691
06- 41434473
724667
614013
06-22774853

Marinapark 353 1785 DL

724060

ejvandenburg@quicknet.nl
CLUBKLEDING:

Intersport

Beatrixstraat 60

WEBSITE:

617363

www.noordkopatletiek.nl

TELEFOON MARINEGEBOUW (CLUBGEBOUW) RUYGHWEG:

0223-653773

CONTRIBUTIE:
Contributie per 01-07-2014
Senioren/masters/recreanten
Junioren
Pupillen
Kabouterleden
Gast- en studentenleden

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

Vanaf derde lid: gezinskorting

€ 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
€ 7,50
Overschrijvingskosten andere vereniging
€ 10,15

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
KOPIJINLEVERTIJDSTIP:

634090

Uiterlijk woensdag 9 mei om 24:00 uur.
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TRAININGSPROGRAMMA ZOMERSEIZOEN ‘18
BAANATLETIEK
KABOUTERS
Woensdag

16.00-16.45 uur

Ruyghweg

Raymond Koen
Isa Raadgers
Danita de Beurs

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
Wim Ouwens

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

Ruyghweg
Ruyghweg
Huisduinen Storm aan Zee

Raymond Koen
RaymondKoen/Mats Smit
Raymond Koen

WEGATLETIEK
Maandag:
18.00-19.00 uur

Duinoord

18.45-20.00 uur

Duinoord

Niveau 3/4

19.00-20.15 uur

Julianadorp Bibliotheek

Niveau 3/4

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

Dinsdag:
08.30-09.30 uur

Ruyghweg

Niveau 3/4/5

Renata Vermeulen

18.30-19.45 uur
18.30-19.45 uur

Donkere Duinen
Donkere Duinen

Niveau 3
Niveau 5

18.30-20.00 uur
18.30-20.30 uur

Donkere Duinen
Donkere Duinen

Niveau 4
Niveau 1/2

François Flisijn
Karin v/d Burg
Dennis Curvers
Harry Kraak
Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit

Woensdag:
18.00-19.00 uur

Duinoord

Aangepaste Sportbeoefening

Donderdag:
09.00-10.00 uur

Duinoord

Niveau 3/4/5

Renata Vermeulen.

18.30-19.45 uur

Duinoord

Niveau 3/4

18.30-19.45 uur
18.30-20.00 uur
18.30-20.30 uur

Duinoord
Ruyghweg
Ruyghweg

Niveau 5
Niveau 3/4
Niveau 1/2

Renata Vermeulen
Chris Vermeulen
Karin v/d Burg
Harry Kraak
Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit

Zaterdag:
09.00-10.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 5

09.00-10.00 uur
09.00-10.00 uur
09.00-10.30 uur

Donkere Duinen
Donkere Duinen
Donkere Duinen

Niveau 4
Niveau 3
Niveau 1/2

09.00-10.30 uur

Julianadorp
WC. Dorperweerth

Niveau 3/4

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

Donkere Duinen

Niveau 3/4/5

Wim Ouwens
Ineke Smit

Evert v/d Burg
Karin v/d Burg
Harry Kraak
Dennis Curvers
Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit
Pieternel Ruiten
Cors van Kruining
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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Misschien is het al diep in het geheugen weggezakt, maar het
was een paar weken geleden echt heel koud om ook opeens weer
over te zijn. Het was wel heel apart op zaterdag -4 en op zondag
+7! Bij het schaatsen op Het Zwanewater van een
gevoelstemperatuur van -15, naar een strandrace in Castricum de dag erna met een gevoelstemperatuur van
+12! Zo werd de voorspelde Hel van het Noorden, geen Hel, maar een zonovergoten aflevering, die door de
wind én de plotselinge temperatuursverschillen toch een zware werd. Twee weken daarna kregen we nog een
ijs- en ijskoud weekend, maar nu gaat het alleen maar warmer worden (hoop ik).
De Jaarvergadering is weer achter de rug. Omdat gevraagd was de secretaris te mailen als men niet kwam en
daar maar heel weinig reacties op waren gekomen, was de verwachting hoog gespannen. De kantine van Helder
zou wel eens bomvol kunnen zitten. Maar niets was minder waar, weliswaar waren er meer mensen dan vorig
jaar, maar de rest had gewoon niet op de afmeldoproep gereageerd. Waarschijnlijk interesseert hen het wel en
wee van hun club niet. Heel jammer.
Ondertussen is het zomertrainingsprogramma van start gegaan, voor de ene groep iets eerder dan de andere
groep, maar dat is nu verleden tijd, voortaan start iedereen tegelijk met het zomer/winterprogramma.
Starten met hardlopen, starten met fietsen? Daar zijn prachtige cursussen voor en daarover staat in dit clubblad
alle informatie. Je kunt het allebei doen, en als je dan ook nog gaat zwemmen, ben je, voor je het weet, een
triatleet!
Heel veel leuke lopen en loopjes zijn er om naar toe te gaan in het land. Dicht bij huis zijn er deze drie: 8 april
de Halve van Den Helder, 15 april onze eigen Bollenloop en 22 april de 10 EM van Schagen.
Wat je ook wel of niet gaat doen, ik wens je veel plezier.
Myra van Es.

VAN DE SECRETARIS
Goede Vrijdag 30 maart is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. In het gezelschap van een klein
aantal betrokken leden heeft het bestuur verantwoording afgelegd over 2017 en de plannen voor 2018 bekend
gemaakt.
Drie bestuursleden waren dit jaar niet meer herkiesbaar. Zo hebben we afscheid genomen van onze algemeen
voorzitter Kees Aerts, de voorzitter van de baan, Martijn Nuijens en de penningmeester Jan Dito. Voor Jan
hebben we twee dames bereid gevonden om zijn taak over te nemen, en na goedkeuring van de leden
beschikken we nu over een 1e penningmeester, Gerda Leibbrand en een 2e penningmeester, Marianne Bremer.
Ook wordt de functie van voorzitter weg nu officieel ingevuld door Evert van den Burg en is Kees Heemskerk
als trainerscoördinator toegevoegd aan het bestuur. De functies van algemeen voorzitter en baanvoorzitter zijn
vacant.
De bloemen en speldjes lagen klaar voor vier leden die hun 25 jarig lidmaatschap mogen vieren in 2018.Myra
van Es, Jan Cornelissen, Charissa Czech en Marloes Schendelaar waren uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Helaas was alleen Myra er om gehuldigd te worden.
Piet Nuijens werd in 't zonnetje gezet voor zijn inzet als trainer en jurylid.
Gerard Eggen en Jan Dito werden verrast voor hun jarenlange inzet voor de vereniging, in diverse functies, met
de benoeming als Lid van Verdienste.
Wij danken de leden die aanwezig waren voor hun vertrouwen in het bestuur. En tevens bedanken wij alle
vrijwilligers die samen met ons de vereniging draaiende houden.
Ellen Tesselaar
8

Myra, Jan, Gerard en Piet
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14E DUIN-BOLLENLOOP
ROEL PLAS MEMORIAL
15 april 2018 tevens businessloop
Wedstrijdsecretariaat/omkleden

tent nabij ingang camping ’t Noorder Sandt

Start en finish

voorterrein ’t Noorder Sandt

Afstanden en starttijden

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

Inschrijfkosten

jeugd € 1,00
5 en 10 km € 6.00 (€ 2,00 korting bij voorinschrijving)
Business teams € 75,00
Opgeven bij Rotary t/m 10 april 2018

Inschrijven

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

10.30 uur
10.40 uur
11.00 uur

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

www.noorkopatletiek.nl
t/m vrijdag 13 april 2018 24.00 uur.

VERLOTING OP STARTNUMMER
Voor parcours, voorinschrijven en verdere informatie:

www.noordkopatletiek.nl

10

FIT HET VOORJAAR IN
SV Noordkop Atletiek start cursus Klaar voor de Start!
Vanaf donderdag 26 april start op de atletiekbaan van SV Noordkop Atletiek aan de Ruyghweg een
laagdrempelige wandel en/of hardloopcursus. Volwassenen die zich beter in hun vel willen voelen en verlost
willen worden van depressieve en/of burn-outklachten klachten en eens lekker willen bewegen is de cursus
‘Klaar voor de start’ een aanrader!
De wandel en/of hardloopcursus duurt in totaal 10 weken. Iedere donderdagavond om 18.30 uur begint de
cursus met een deel gezondheidsvoorlichting
(stressreductie, goed slapen en de invloed van gezonde
voeding) gevolgd door een uur wandelen en/of
hardlopen. Halverwege de cursus kan gebruik gemaakt
worden van een sport aanbod van vier
kennismakingslessen Tai Chi, Yoga en Fitness bij Rik
Niks Bodylanguage.
De kosten bedragen € 27,50 voor 10 bijeenkomsten.
Informatie en opgave bij
Tanja Ites van Team Sportservice Den Helder.
tites@sportservicenoordholland.nl
of bel even 0223-684746.
Lekker bewegen is het einddoel van de cursus : Klaar voor de Start

OOK BIJ NOORDKOP:
DE YAKULT START TO RUN CURSUS
Yakult Start to Run, de hardloopcursus van de Atletiekunie,
is er voor iedereen!
Fit of niet; je kunt altijd meedoen
Kosten: € 49,50!
Wat krijg je daarvoor?
7 weken looptraining met begeleiding van een professionele
trainer
Huiswerkondersteuning via de Hardlopen.NL App met audiocoaching
De voedingsgids voor sporters (bijna 200 pagina's!) vol gezonde tips en recepten
Een mini-abonnement op het tijdschrift Runner's World (3 edities)
Deelname aan de Start to the Finish loop waarmee we gaan bewijzen dat ook jij 3 kilometer kunt hardlopen!
4 maanden lidmaatschap bij de Atletiekunie (hierdoor ben je o.a. verzekerd tijdens de trainingen)
En wat levert Yakult Start to Run jou op? Na 7 weken:
loop jij 25 minuten aaneengesloten
ken je jouw tempo
heb je de juiste loophouding en techniek
ben je fitter en gezonder
ben je (nog) beter op gewicht
heb je loopmaatjes
kun je alleen verder (maar dat kan dus ook samen!)
... ben je trots op jezelf

Wat leer je in een Yakult Start to Run-les?
Een groepsles duurt ongeveer anderhalf uur. Hierin ga je natuurlijk samen lekker hardlopen volgens het Yakult
Start to Run-trainingsschema. Je oefent en leert ook de juiste loophouding- en techniek. Daarbij krijg je nog
meer handige informatie over hardloopschoenen en -kleding, over eten en drinken als hardloper. En de trainer
helpt je op weg met jouw schema zodat je doordeweeks zelf kunt lopen.
En oh ja: iedereen kan het! Twijfel je nog of het iets voor jou is? Ga dan naar één van de proeftrainingen bij jou
in de buurt of ga gewoon de eerste training meedoen om te proeven of het wat voor jou is.Schrijf je snel in
11

VRIJWILLIGER
in the picture…

Ik ben Daniël Adriaansen en ben sinds 2014 actief als
vrijwilliger bij SV Noordkop.
Door mijn zoon ben ik in aanraking gekomen met de
baanatletiek.
Zelf trainde ik bij loopgroep Julianadorp en had totaal
geen ervaring met de baanatletiek.
Ik vind het belangrijk dat kinderen lekker kunnen
bewegen en plezier hebben in hun sport.
Toen ik merkte dat er te weinig hulp was, heb ik me
aangemeld om als vrijwilliger te helpen.
Ik ben toen begonnen bij de mini- en C-pupillen. Een half jaar later volgde hieruit dat ik samen
met Jacob v/d Wulp de cursus BBAT3 ben ingegaan. In deze periode heb ik onwijs veel geleerd
en wilde ik ook meer leren om de sport goed te kunnen begrijpen. Ik heb toen gekozen om 1
dag in de week bij Jaap Wassenburg te gaan trainen om zelf aan alle onderdelen aan te voelen
hoe het is.
Na 7 maanden cursus mocht ik, na een mooi examen, mijn trainerslicentie ontvangen.
Op dit moment geef ik samen met John Klappe training aan de C-junioren.
Om plezier te houden in de sport moeten er ook wel eens leuke dingen gedaan worden zoals
pinksterkamp. Hier draag ik ook een steentje bij, zodat dit evenement gedaan kan blijven
worden. Het leukste hierin vind ik de samenhorigheid en gezelligheid die er dan is.
Ik probeer altijd om op wedstrijden aanwezig te zijn omdat ik dat een belangrijk punt vind voor
een trainer. Je kunt zien hoe een atleet ervoor staat en of je de training moet aanpassen.
Helaas, zoals als John al zei, zitten er weinig atleten in de huidige groep die aan wedstrijden
meedoen.
Toekomst....
Misschien BBAT4, zodat ik atleten nog verder kan helpen. Maar het belangrijkste is en blijft
vind ik, dat je plezier moet hebben in de sport. Jezelf verbeteren is al een topprestatie, daarom
is het zo mooi dat er een PR (PR= Persoonlijke records) competitie is.
Hopelijk dat ik mijn dochter ooit nog eens les kan geven, ze blijft erom vragen ;-).
In mijn dagelijks leven ben ik ontwerper van beroep en innovatiecoach bij de defensie.
Hierbij werk ik met drones, 3D ruimtescanners en maak ontwerpen van nieuwe apparatuur.
Voor de volgende keer nomineer ik Jacob v/d Wulp.
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IJskoude crossfinale in Soest.
Op zaterdag 17 maart organiseerde AV
Pijnenburg in het bos- en duingebied van Soest
de finale van de crosscompetitie. Door een
snijdende oostenwind was het erg koud. Toch
weerhield dat 1215 jeugdige atleten ( pupillen
en junioren) er niet van om naar Soest af te
reizen. Op de plaats waar eind december nog
een warme Sylvestercross werd georganiseerd
klonk om 11.30 uur het eerste
startschot voor de junioren A. Om 16.15 uur
waren als laatste de meisjes pupillen A2 aan de
beurt. De wind was inmiddels toegenomen tot
een echte storm.
De resultaten van de deelnemers van Noordkop :
Plaats naam
categorie
afstandtijd
19.
Thijmen de Weert
Jmini
600m
48.
Mirthe de Weert
MPC
1000m
24.
Leila Smits
MPB
1250m
22.
Ioann Lobles
JJC
3500m
?
Noa Zoon
MJA
3000m

Thijmen de Weert

3.20 min
5.43 min
6.15 min
13.20 min
12.28 min

Leila Smits

Mirthe de Weert

Mirthe de Weert
13

Wedstrijdprogramma pupillen zomerseizoen 2018.
Za 21 april :
1e competitiewedstrijd pupillen AV Nova in Warmenhuizen
Wo 23 mei :
pupillen tweekamp + 600-1000 m Noordkop in Den Helder
Za 2 juni :
2e competitiewedstrijd pupillen bij NEA Volharding in Purmerend
Za 16 juni :
pupillenwedstrijd Hylas in Alkmaar
Za 7 juli :
3e competitiewedstrijd pupillen bij Hera in Heerhugowaard
Za 14 juli :
pupillenwedstrijd Athletics Champs Noordkop in Den Helder
Za 1 september : Gerrit Vosbokaal pupillen Hollandia in Hoorn
Wo 12 september :pupillen tweekamp + 600-1000 m Noordkop in Den Helder
Za 15 september : finale pupillencompetitie in Haarlem
Zo 7 oktober:
clubkampioenschappen Noordkop

Op zoek naar……
Jeugdatleten die willen helpen bij de verzorgingsposten tijdens het hardloop evenement
Halve van Den Helder op zondag 8 april 2018.
SV Noordkop zal tijdens het evenement een goed doel zijn. Hiervoor zal de vereniging
voor de jeugdatleten een geldbedrag krijgen.
Het geldbedrag zal dan voor jeugd festiviteiten uitbesteed worden denk aan
bijvoorbeeld: Een atletiekkamp, pupillenfeesten etc.
Als de atleten de kidsrun mee willen doen en daarna helpen is het geen probleem. Hier
zullen we een oplossing voor hebben.
Ben je bereid om te helpen geef je dan op bij Samantha Kreté
Het kan via de mail: samantha1k@hotmail.com
Uiterlijke opgave voor 17 maart 2018
Graag aangeven of je de kidsrun loopt en wilt helpen bij de verzorgingsposten of als je
alleen wilt helpen bij de verzorgingsposten.
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DEN HELDER-SCHAGEN 04-03-2018

Nathalie Dragt:
Tja tot op het laatst getwijfeld of ik met de gure voorspelling wel zou gaan lopen. De TexelTrail marathon nog
vers in de benen en volgend weekend een halve marathon...best wat veel in het wedstrijdschema. Maar met het
idee dat ik deze tocht elk jaar loop, en soms zelfs heen en weer, kon ik wel van start op een rustig tempo...
Zoals altijd mislukte dat weer en ging ik met de meute mee. Met dikke wanten, driedubbel dikke kleding kwam
er al gauw stoom uit de oren. Bij Duinoord heb ik het extra jasje aan Nel Pot gegeven en bij het eerste
wisselpunt de wanten bij Karin gedumpt...Als ik nou maar geen spijt zou krijgen, dacht ik nog...
Vlak na het eerste wisselpunt bij een groepje van Dennis aangehaakt dat mij voorbij kwam. Onder structuur van
Dennis ontstond een mooie samenwerking! Het was wel aanpoten, maar ik kon toch met de wissels meedoen.
Helaas kwam Dennis door kuit problemen uiteindelijk toch wat achter ons te lopen, maar uiteindelijk scheelde
dat niet veel. Ook ons tempo zakte behoorlijk in door vermoeidheid. De laatste kilometer heb ik nog kunnen
versnellen. Dit was genoeg om bij de vrouwen 5de te worden. In mijn eigen categorie was ik 1e .
Nu rustig trainen tot volgend weekend en dan even gas eraf. Bedankt vrijwilligers zodat wij heerlijk veilig
hebben kunnen lopen!!!
Jan-Willem Schutte:
Mijn voorgenomen tempo heb ik niet kunnen halen, zware benen, over gegaan op
ongeveer mijn marathon tempo, dit heb ik goed vlak kunnen houden. Ik kijk tevreden
terug, goed op weg naar de marathon in April.
Ricardo Link:
Vandaag stond de Hel van het Noorden op het programma. Ik mocht vanaf t Zand
beginnen. Onderweg stond er veel wind maar wat een verschil met gister zeg van -7 naar
+9 . Uiteindelijk redelijk gelopen. Ron en Flip bedankt als team toch weer de finish
gehaald. Ps voor altijd nr14
Dennis Curvers:
De Hel van het Noorden, dat was wel ongeveer de voorspelling. Koud en een gure
oostenwind… maar bijna niets van dat! Bij de start is het al flink warm met een heerlijk
zonnetje erbij. De stemming zit er goed in en het tempo ligt dan ook al direct vrij hoog.
Met in gedachten de mooie prestatie van vorig jaar (rond 2:02), ga je toch weg met het
idee dat er meer in zit. In de duinen sluit ik aan bij twee mannen (Mark en Ron).
Verhalen over legendarische triatlons, marathon tijden van 3:15… pfffff daar loop ik dan tussen. Vanaf de start
heb ik wat zicht op onze eigen topper Nathalie gehouden, die tot zover nog in een mooi groepje loopt. Samen
met mijn nieuwe matties werk ik aan een strijdplan en komen we langzaamaan bij. Van het groepje van Nathalie
is niet veel meer over, terwijl onze club als een soort Pacman alles opeet wat we tegen komen. Nathalie sluit
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ook aan. Inmiddels zijn we bij Groote Keeten en Ron haakt af. We hebben nu nog over Mark, Nathalie, Paul,
Maarten en ik. Samen werken we hard tegen de matige oostenwind in. Dit gaat super! Bij 't Zand maak ik een
paar rare stapjes de dijk heuvelaf en dat voel ik diep in mijn kuit. Even aankijken, maar na de Vlotbrug zit het
er nog. Ik wens ons pact succes maar krijg bemoedigende woorden erbij te blijven. Ook Mark roept iets over
kaars uit en haakt af. Als ik een goede cadans aanhoud, voel ik mijn kuit niet. Dit maar even volhouden dan.
Pittig, en uiteindelijk moet ik ‘ons clubje’ vlak voor De Stolpen toch laten gaan. De koek is op voor mij, maar
gelukkig verder geen last van mijn kuit. Met een flinke banaan boost (dank Janey) de rit vol gemaakt tot
Schagen, waar Ron (van 't Zand) mij net voor de
finish nog passeert! Uiteindelijk net onder de 2:05.
Best goan zo!
Super bedankt alle vrijwilligers en de organisaties
om dit mogelijk te maken.. en natuurlijk alle fans
en supporters. Jeetje wat heb ik daarvan genoten
vandaag! Helemaal top! Na douchen (deze waren
verdekt opgesteld achter de brandweerkazerne) nog
lekker getafeld bij Wonders. Mooie dag! Op naar
de volgende keer.
Matthieu Magielsen:
Halve marathon ging in 1:47. Daarna gas eraf
rustig uitlopen. 25 km in 2:08. Nu naar de FEBO
voor een patatje.
25 km individueel:
Tim Tesselaar
Daniël Spijker
Jan-Willem Schutte
Lars Eelman
Raymond Koen
Danny Hajos

1.32.47*
1.39.33
1.48.03
1.48.05
1.49.18
1.51.42*

Erik Leibbrand
Nathalie Dragt
Dennis Curvers
Matthieu Magielsen
Marco Langendoen

1.54.41
2.01.37*
2.04.56
2.08.07
2.14.30

Ineke Smit
Roel Verschoor
Erwin Schoot
Renata Vermeulen
Chris Vermeulen

2.24.30
2.28.47
2.29.08
2.30.57
2.31.04

*. Tim 2e Overall; Danny 2e M50; Nathalie 1e V45
Estafette:
Noordkop Running
Triatlon Den Helder
Loopgroep Den Helder 3
De Duinrunners
Lekker Hobbelen

1.49.16
2.02.08
2.12.01
2.16.59
2.41.43

Isa Raadgers; Aiwen Lobles; Ida van Dorp*
Serena Schouwenaar; Audrey Breur*
Evelien Lewakabessy; Carlos Grondelle; Marianne Meijer
Flip Verweij; Ron de groot; Ricardo Link
Remco Glasbergen; Merel v/d Pluijm; Kirsten Kooijman.

* Noordkop Running 1e M; Triatlon Den Helder 2e V
OPDAM POLDERLOOP 04-03-2018
10 km: Marcel Steenvoorden 43.18
AMSTELVEEN NK CROSS 10-03-2018
8km: Audrey Breur 41.35; Harry Kraak 49.15
DE WAAL 10-03-2018
1250 meter: Viggo Witte 5.32; Sofie Witte 6.14.
HEERHUGOWAARD VOORJAARSLOOP 11-03-2018
1 km: Tim Lienos 0.04.13
5 km: Johan Lienos 0.25.29
10km: Ronald Lienos 0.37.48 3e M40; Marcel Steenvoorden 0.44.00; Peter Jacobs 0.53.27
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DEN HAAG NN CPCLOOP 11-03-2018
Kenianen
schenken
toptijden
aan
hardloopklassieker NN CPC Loop Den Haag

jaarlijkse

Den Haag was zondag tijdens de 44e NN CPC Loop Den Haag
een feest voor jong en oud. De voorjaarsklassieker van
Nederland was weer een jaarlijks terugkerende afspraak voor ruim 40.000 lopers. Met een winnende tijd van
59:36 op de NN Halve Marathon noteert het evenement tevens een internationale toptijd.
Een brede kopgroep van acht man liep een stabiele eerste 10 km en daarmee werd de basis gelegd voor een
snelle finishtijd. Net voor de boulevard op Scheveningen pakte Keniaan James Rungaru de leiding en alleen
zijn landgenoot Leonard Langat wist bij te blijven. In de laatste kilometers volgde een spannend slot. Toen
beide atleten de befaamde Boorlaan op liepen bleek een voorsprong van 3 seconden genoeg voor de
overwinning voor Rungaru. Met zijn toptijd van 59:38 noteerde hij een persoonlijk record en de zesde wereld
seizoentijd.
Bij de vrouwen won de Zwitserse Maja Neuenschwander in een nieuw persoonlijk record van 1:10:46. Al na 5
km wist zij haar twee Ethiopische concurrenten voor te blijven en ze gaf dat de hele race niet meer uit handen.

Claudia Geldermans:
City Pier City halve marathon in Den Haag. Onwijs leuke dag met groepje van Noordkop, maar de wedstrijd ga
ik heel snel vergeten! Het was niet mijn dag vandaag. Super omstandigheden, bijna geen wind, 12 graden, maar
ja, dan moeten je benen ook nog wel willen en dat wilden ze dus vandaag niet. Ik wilde bij Sander de pacer van
1.40 blijven lopen. De 1e km ging strak volgens plan, maar de 2e was 4.35 en toen dacht ik al: oef wat een
tempo. Nathalie liep vanaf 4 km bij me weg en ik dacht ik ga mijn eigen tempo doen. Na 6 km liet ik ook de
pacers los maar toen ging het al wat stroever. Bij 11 km waren mijn bovenbenen soort van leeg. Waarschijnlijk
te hard gestart en toch veel te weinig echte lange (tempo) duurlopen. Daardoor veel gewandeld en het geluk
was dat je de laatste kilometers na de bocht bij Scheveningen naar beneden gaat. Alhoewel ik daar ook geen
profijt van had, maar liever naar beneden dan omhoog. Tja, het kan niet altijd feest zijn....op naar de volgende!
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Jan-Willem Schutte
Na de 25 km van Den Helder-Schagen van vorig weekend, vandaag de 1/2 marathon in Den Haag. Ik ben
tevreden, gezien de opbouw van mijn training naar de marathon van eind April.
Nathalie Dragt:
Na een volle wedstrijd agenda vandaag onverwacht een PR gelopen op de halve marathon tijdens City pier
City! Ontspannen met tien personen met de trein naar Den Haag...geen stilte coupe gelukkig.Goed
georganiseerd en lekker gelopen het de meeste tijd zonder handschoenen kunnen doen, zo fijn!
Jan Koopman:
City Pier City Loop ... mooi evenement, ging best met negatieve split!
Ellen Tesselaar:
Twee jaar terug liep Tim in De Waal een mooi PR. Dit weekend voor het eerst in Den Haag de City Pier City en
al zoveel sneller!! Nieuw PR 1.13.00
Ronn Toornvliet:
Sinds jaren weer eens een halve marathon gelopen deze was in Den Haag de CPC. In een heerlijk, niets
moetend, ontspannen tempo. Prachtige ambiance, leuke loop. Onbeduidende tijd van 2.04 u. Prachtige dag
mede namens al de Noordkopvrienden en een zeker, NIET onbeduidend aardig, wipneusje. Heerlijk
Daniel Spijker: ow ow Den Haag
11-03-2018 14:30...... Bam! We gaan van start. Bijna 10.000 lopers worden weggeschoten. Iedereen moet via
een trechter aan dranghekken naar dezelfde startstreep. Dit is zo'n wedstrijd waar je niet op je brutotijd hoeft te
letten want dat heeft geen enkele zin. Na iets meer dan een halve minuut bereik ik de rubber mat en schakel
mijn horloge in. Here we go!!!. Oké mensen, ik moet er langs!!! De eerste kilometer kan ik geen tempo maken
en slalom ik langs mijn mede hardlopers als een alpine skiër op de super G.
3:56 klokt mijn horloge op de eerste kilometer. Dat moet sneller en ik zie dat het deelnemersveld steeds slanker
wordt. Hierdoor is het voor mij mogelijk om tempo te maken aan de linkerkant van het veld. 3:38 geklokt voor
km2. Mooi! Dat compenseert de eerste kilometer. Ik ben weggegaan met een schema om mijn PR te verbeteren.
Mijn PR is 1:22:22, gemiddeld is dat 3:54 min/km. Als ik 3:50 loop in het begin, kan ik eventueel iets verliezen
aan het einde. Een week geleden liep ik 1:23:19 bij de doorkomst van "de Hel van het Noorden" op het halve
marathon punt.
Het aantal lopers dat ik nu inhaal wordt minder en
minder. Ik temporiseer wat en raak in een lekkere
cadans. Het 5 kilometer punt, hier had ik mezelf
voorgesteld om na 19min.10sec door te komen. Ik klok
18min 47sec. Mooi! Daar hebben we flink wat reserve
opgebouwd. Ik voel me nog goed, maar denk bij mezelf
kijk uit! Niet overmoedig worden PR is belangrijk.
De volgend 5 kilometer klok ik af in 19min en 5sec.
Keurig denk ik, nog steeds onder het geplande schema!
Rustig aan nu. Zorg dat je sterk bent aan het eind. Dan
kan je vanaf de boulevard van Scheveningen tempo
maken naar de finish op het Malieveld. Het lukt me om
de volgend 5 kilometer in 19min 4sec af te leggen. Ik
voel me nog steeds goed maar het is even focussen op
het klimmetje op de boulevard van Scheveningen.
Ik laat de boulevard achter me en weet dat het nu een
rechte weg naar de finish is met veel vals plat naar
beneden en een paar bochten.
20

Ik voel dat ik mijn PR ga halen en ik merk dat ik vleugels krijg.
KM 16: 3:50;
KM 17: 3:46;
KM18: 3:45;
KM19: 3:40;
KM20: 3:36;
KM21: 3:37;
finish 1uur 19min en 26sec !!!!!!!! Jee, PR en voor het eerst onder een 1u20m. SUPERBLIJ � �
Als ik over de finish ben haal ik diep adem en schreeuw het uit! Met een smile van oor tot oor wandel ik in het
zonnetje over het Malieveld. Afwachten wat de rest van de groep Noordkoppers heeft gedaan. Over het
algemeen heeft iedereen goed gelopen en we hadden een supergezellige dag. Op het station doen we ons te
goed aan pasta, burgers en bier. De twee uur op de reis terug, hebben we het alleen maar over de race gehad.
Drie Pr's zijn er gesneuveld binnen de groep, die van Tim en Nathalie hadden, naast de PR van mij, het einde
van de dag niet gehaald. Wat een waanzinnig goed gevoel en wat kan hardlopen een geweldige sport zijn.
Tim Tesselaar
Daniël Spijker
Jan-Willem Schutte
Danny Hajos

1.13.00
1.19.26
1.27.01
1.29.37

Erik Leibbrand
Jan Koopman
Nathalie Dragt
Claudia Geldermans

1.32.27
1.33.55
1.37.48
1.48.00

Johan de Jager
Albert Platte
Ronn Roornvliet

1.52.12
2.00.01
2.04.54

ZIJPELOOP 17-03-2018.
De winter van 2018 kende een venijnig staartje. Een paar maal achtereen
kregen we te maken met lage temperaturen en vooral veel wind uit
Oostnoordoost. Daar waar de loop Den Helder Schagen redelijk lente
weer kende, leek het er voor de Zijpeloop heel anders uit te gaan
zien. Het weerbericht had helaas gelijk. Op de dag van de loop
een straffe Noordooster met temperatuur onder nul. Achteraf
bleek dat in het eerste deel door de duinen naar Groote Keeten
en in mindere mate in de polder, de wind van schuin achter
kwam, waardoor de spieren gelegenheid kregen om warm te
worden.
Echter, de laatste loodjes, die langs het Zwanenwater,
over de Stolperweg en via de Bosweg naar de finish
voerden, waren Siberisch. Als extraatje verkleurden de gezichten in dat laatste gedeelte door het stof wat van
het bouwland werd geblazen. Gelukkig hebben de omstandigheden niet tot problemen geleid.
De deelname was met 32 lopers goed, met een enkele afzegging. Vooral de laatste week voor de loop kwamen
veel inschrijvingen binnen. Peter Asselman had er weer voor gezorgd dat het parcours goed was aangegeven
met milieuverantwoorde groene pijlen. Tevens fungeerde hij als roadcoach, startend vanaf Duinoord voor de
zestien kilometer. Daar stond zegge en schrijve één loper in de persoon van Jan Willem Schutte. Gert Jan Wuijs
verzorgde de start bij de Callantsogervaart, terwijl de Julianadorpers met elkaar bij het winkelcentrum startten.
Ondanks het weer werd er toch behoorlijk doorgelopen en bleven de lopers redelijk dicht bij elkaar. Na de
finish was de schuur aan de Bosweg al snel bezet door dampende lichamen. Na het omkleden snel aan het
drinken met gebak. Wendy, Anneke, Nynke en Carolien hadden gezorgd voor een gevarieerde traktatie. Omdat
ik er niet bij zou zijn vanwege een startercursus in Castricum, heeft Peter nog even een praatje gehouden.
Achteraf ging de cursus vanwege griep van de docent niet door. Wendy en Fons bedankt voor het maken van de
foto’s. Het staatsieportret, wat we ook kennen van de Ingeloop, hebben we maar niet door laten gaan vanwege
de koude. Volgend jaar maar weer Fons.
Rest mij nog iedereen te bedanken die heeft meegewerkt en meegelopen. Tot de editie van 2019.
Frits Kraaij.
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HILVERSUM RUN-BIKE-RUN 18-03-2018
Het werd een snijdend koud weekend, maar de geplande wedstrijden gingen door. Wel werd er aandacht aan
preventie besteed.
BELANGRIJKE MEDEDELING over TVH Run Bike Run van zondag 18 maart.
In verband met de winterse kou die zondag verwacht wordt is het VERPLICHT tijdens de wedstrijd op DE FIETS
de volgende kledingstukken te dragen.
1. HANDSCHOENEN
2. EXTRA JACK / WINDSTOPPER
Het fietsparcours bestaat uit een heen-en-weer parcours met twee keerpunten die 3X gereden dient te
worden....Zondagochtend wordt besloten of, i.p.v. 3X, het fietsparcours 2X gereden dient te worden.
De organisatie heeft ervoor gezorgd dat je, nadat je gefinisht bent, bij de verzorgingspost naast hersteldrank ook
warme drank kan krijgen.

Het parcours werd inderdaad ingekort. Voor de deelnemers was het goed te doen, meldde Audrey die meteen
aangaf dat de echte bikkels de vrijwilligers waren!
Audrey Breur werd 1e V50 met een eindtijd van 1.06.47
lopen 6.5 km 30.51; fietsen 13km 23.59; lopen 2,5 km 11.59.
ANNA PAULOWNA VOORJAARSLOOP 18-03-2018
Nou ja: voorjaar??? Daar leek het op geen stukken na op. Oost 6/7 met een temperatuur van -2, maakte het voor
het gevoel -12!
750 meter:
1,5 km:
3 km:
5km:
10km:

Mirthe de Weert 3.49; Thijmen de Weert 4.04.
Jason de Weert 6.52 1e M.
Sven Verduijn 12.24 1e M
Isa Raadgers 20.21 1e V
Ingmar Vink 38.57

SCHIERMONNIKENOOG MONNIKENLOOP 24-03-2018
10 km:
Anouk Spruit 1.02.51
10 EM:
Willem Snel 1.23.31; Roel Verschoor 1.28.17
Willem Snel
Vorig jaar om deze tijd hoorde ik dat de Monnikenloop op Schiermonnikoog een leuke loop is, dus dacht ik
kom laat ik mij eens inschrijven. Zo gedacht zo gedaan en gelijk maar een weekend er van gemaakt op het
eiland, zeer gezellig. Na aankomst gelijk het bestelde T-shirt ophalen in de Tox-bar, nu begrijp ik waar vrouwen
het over hebben als ze zeggen dat ze gaan de-toxen. Als je daar bent geweest moet je weer helemaal wennen om
er niet naar toe te kunnen.
Goed ik kwam dus om te lopen en dat heb ik dus gedaan, misschien geen geweldige tijd maar ik ben tevreden
met 1.23.31 op de 10 Engelse Mijlen. Lekker gelopen, tot de laatste halve mijl, toen ging het wel een beetje pijn
doen, onder het motto niet zeuren het is je eigen keuze om dit te doen dus doorlopen en teruggaan is geen optie
dan moet je nog 15,6 kilometer dat is een stukje verder dan die laatste halve mijl even doorbijten dus en vrolijk
lachend over de streep gaan. Nog even een biertje in de Tox, een hapje en we zijn er weer.
Mooi parcours door het dorp, over het strand en door het duingebed, voor het grootste gedeelte verhard met
schelpen. Prettige weersomstandigheden weinig wind en een temperatuur van om en nabij de 8  ̊C.
ALKMAAR BRIJDERLOOP 25-03-2018
5 km:
Ingmar Vink 18.37 1e M40; Sven Verduijn 19.34 1e M16; Els de Bruijn 39.09
10km:
Jan Koopman 42.31 3e M40; Marcel Steenvoorden 43.39; Peter Jacobs 53.41
ZANDVOORT CIRCUIT RUN 25-03-2018
12.000 hardlopers beleven spectaculaire dag
Op het Circuit Zandvoort kwamen zondag 25 maart geen racewagens in actie, maar 12.000 hardlopers die
deelnamen aan de 11e editie van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Op het programma stonden de
afwisselende halve marathon, 12 km of de vernieuwde 5 km. Ook sporters met een beperking konden dit jaar
voor het eerst in actie komen tijdens het unieke hardloopevenement op het legendarische racecircuit. De
wedstrijd over 12 km werd bij de mannen gewonnen door Joel Ayeko uit Oeganda in 35.52 minuten. De
Keniaanse Tabitha Gichia werd als eerste vrouw afgevlagd na een tijd van 41.08 minuten.
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Winnaars wedstrijd 12 km
Gelijktijdig met de start van het Formule 1 seizoen in Melbourne, waarbij ook Max Verstappen in actie kwam,
vond de officiële 12 km wedstrijd van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run plaats. Om 13.00 uur werden
de topatleten weggeschoten door Gert-Jan Bluijs, wethouder van de Gemeente Zandvoort. Het parcours van de
hoofdafstand is met diverse ondergronden zoals circuit, zand en klinkers, erg uitdagend. Met wind in de rug en
een aflopend tij lag het tempo hoog op het strand. De Oegandees Joel Ayeko bleek uiteindelijk als beste uit de
voeten te kunnen op het afwisselende parcours. Met ruime voorsprong wist hij de overwinning binnen te slepen
(35.52). Bij de dames ging de winst met overmacht naar Tabitha Gichia uit Kenia (41.09.
Fonds Gehandicaptensport
Er stonden dit jaar twee nieuwe onderdelen op het programma: de Circuit Run Special 900 meter én 4 km. Er
waren 26 wheelers en racerunners naar Zandvoort gekomen om deel te nemen aan één van de twee afstanden
voor sporters met een beperking. De specials zijn ontstaan vanuit de samenwerking met het goede doel van dit
jaar, Fonds Gehandicaptensport. Ambassadeurs Kenny van Weeghel en Fleur Jong waren aanwezig om namens
de stichting een startschot te lossen. Alle opbrengsten uit de vrijwillige bijdrage bij inschrijving, parkeergelden
en sponsoring gaan naar Fonds Gehandicaptensport.
Zandvoort evenementen
De Runner’s World Zandvoort Circuit Run staat bekend om zijn veelzijdige programma voor jong en oud. Bij
zowel de halve marathon als de 5 km werd het parcours dit jaar deels vernieuwd. De gewijzigde kilometers
werden goed ontvangen door de deelnemers. “Het uitstapje buiten het circuit op de 5 km was een leuke variatie
en extra uitdaging. Het uitzicht richting de kust was hier schitterend en geeft je een echt ‘Zandvoort’ gevoel”,
aldus een van de deelnemers. Ook de toeschouwers genoten van de goede sfeer in het centrum van de badplaats
en op de Paddocks van het circuit bleef het nog lang gezellig.
Editie 2019
De 12e editie van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run vindt plaats op zondag 31 maart 2019. De
inschrijving gaat half oktober 2018 van start.

Tim prolongeerde zijn titel op de halve marathon!
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Uitslag Zandvoort circuit run
5 kilometer
Wendy Groen
Trudi Beerling
Erna van Bremen
Hedy Verheijen

0.27.52
0.30.42
0.33.15
0.35.37

12 kilometer
Hans van Brummelen 1.00.48
Jan Evers
1.02.15
Saskia Marsman
1.04.32
Gerda Bregman
1.07.54
Henk Mosk
1.08.28
Marco de Jong
1.08.53
Ronald Rijkers
1.10.16

21,1 kilometer
Tim Tesselaar
1.20.42
Overall winnaar!

LEEUWARDEN CONDENSLOOP 31-03-2018
Van de 298 deelnemers op de 10km werd Tim Tesselaar met 31.37 3e overall.

ROBBENOORDBOSLOOP 01-04-2018
Gineke Oosterhuis was de snelste dame op de 2km. Zij finishte in 8.58.
LOPEN IN ZUID-AFRIKA
Martin Nieuwerf loopt ver en ver weg! In Zuid-Afrika liep hij op
30 maart een 12km trail. Het was zwaar, gevaarlijk en hij was
tot op zijn bot nat. In dit internationale gezelschap behaalde hij
een tweede plaats in zijn categorie.
Een dag later voltooide hij de TWo Oceans Ultra Marathon die
hij, na de inspanningen van de dag ervoor, heel verstandig rustig
gelopen heeft.
Rechts de categoriemedaille

PAASPOLDERLOOP 02-04-2018
Het mag met recht een traditie genoemd worden: de Paaspolderloop in Nieuwe Niedorp. De 43 e aflevering was
het dit jaar. Van Noordkop was peter Jacobs de enige deelnemer. Hij liep de 10km in 55.59.

PROGRAMMA WEGWEDSTRIJDEN SV NOORDKOP 2018
Zo 15 april
In Memorium Roel v/d Plas Duin-bollenloop (3e zondag in april)
Woe 6 juni
Strandloop Huisduinen
Woe 20 juni
Wegloop Huisduinen
Noordkop Factor 30 zomer strandcircuit
Woe 4 juli
Crossloop Huisduinen
Woe 18 juli en 1 aug Zee van Tijd Strandloop
Woe 29 augustus
Overlevingsloop (laatste woensdag in augustus)
Zo oktober/november Napoleon Mijlenloop
Zo 2 december
Runnersworld Duincross (1e zondag in december)
Ma 31 december
Intersport Oudejaarsloop
Wedstrijden in het land of in de regio zijn te vinden op: www.hardlopen.nl
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HRTC DOK organiseert cursus
RACEFIETSEN en MOUNTAINBIKEN
(april ’18)

De sportieve fiets is populair. Veel mensen kopen vol enthousiasme een racefiets of
mountainbike maar komen er al gauw achter dat remmen, schakelen en in balans
blijven op zo’n fiets wel wat anders is dan fietsen op een gewone fiets. Voor het
aanleren van fietsvaardigheid en te voorkomen dat je enthousiasme wegebt, kun je
nu deelnemen aan Start2Bike. Een laagdrempelig trainingsprogramma waarbij je in 4
trainingen meer controle over je fiets krijgt.

Fietsvaardigheid
Door middel van oefeningen krijg je de fietstechnieken onder de knie. De
volgende onderdelen komen allemaal aan bod tijdens de Start2Bike-trainingen:
1.
Hoe maak je een goede bocht?
2.
Hoe houd je balans op je fiets, ook bij lage snelheden?
3.
Wat is de juiste rem- en schakeltechniek?
4.
Wat is de juiste klim- en afdalingstechniek?
5.
Rijden in een groep
6.
Wat is het nut van een warming-up en hoe ziet zo'n warming-up eruit?
7.
Hoe kun je veilig obstakels vermijden, ook bij hogere snelheden?

Start: HRTC DOK-kantine Guldemondweg te Den Helder
Meld je aan op: Start2Bike.nl
of neem contact op met Gerard Krusemeijer:
gerard_krusemeijer@hotmail.com
Mobiel:06-14687908
Voor 4 trainingen op zaterdag 7, 14, 21 en 28 april 2018
Starttijd 12:30u.
Kosten € 37,50 (incl. fietsschadeverzekering,
Fietssport Magazine (2x), etc.)
Training is GRATIS voor leden van HRTC DOK

25

15 JAAR BAANCIRCUIT IN 2018

• 13 april bij AV. HYLAS in ALKMAAR
400m HORDEN speciale
• Loop onderdelen:
• Technische onderdelen

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

E.T.

aanvang 19.00uur

• 11 mei bij SV. NOORDKOP ATLETIEK in DEN HELDER
HINK-STAP en KOGELSLINGER speciale*
* voorinschrijving gewenst

• Loop onderdelen:
100m, 200m, 400m, 1500m, 3000m E.T.
• Technische onderdelen: hoog, ver, kogel, discus
aanvang speciale 18.30uur; Wedstrijd 19.30uur

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

E.T.

aanvang 19.00uur

• 13 juli bij AV. HOLLANDIA in HOORN
ZWEEDSE ESTAFETTE en POLSHOOG speciale
• Loop onderdelen:
100m, 200m, 400m, 800m, 3000m
• Technische onderdelen: hoog, ver, kogel, speer

E.T.

aanvang 19.00uur

• 31 augustus bij S.A.V. in GROOTEBROEK
Zw. Estafette?? 100m / 110m Horden speciale
• Loop onderdelen:
• Technische onderdelen:

100m, 200m, 400m, 800m, (circuit)
hoog, ver, kogel discus en speer (circuit)

E.T.

aanvang 19.00uur
met een verrassing en een extra wedstrijd voor de cd junioren

(Horden lopen)
60m, 80m, 100m
hoog, ver, kogel, discus

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

E.T.

aanvang 19.00uur

Info.: www.baancircuit.tk of Rosita Poldervaart 0223-637178. e-mail: r.d.p@outlook.com 2017
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B A A N C I R C U I T XL
13 april is het weer zover. Voor de 15e keer ons Baancircuit in deze vorm met een Speciale. De eerste wedstrijd
vindt plaats bij Hylas in Alkmaar en dan hebben we de 400m Horden op het programma staan als Speciale en
daarbij hebben we de als circuitonderdelen:
100m, 200m, 800m, 3000m en hoog ver kogel en discus.
De inschrijving via www.atletiek.nu is al geopend en blijft mogelijk tot 13 april middernacht.
Het inschrijfgeld is €3,50 per onderdeel voor de senioren en masters
€3,00 per onderdeel voor de junioren.
Bij voorinschrijving krijg je €0,50 korting per onderdeel.
Net zoals andere jaren kun je punten scoren voor de eindprijzen en je beste score telt.
Of er prijzen zijn op de wedstrijddag zelf, hangt af of er misschien nog een sponsor opduikt.
De junioren CD mogen meedoen bij de B junioren dus met materiaal van de B’s.
Aanvangstijd is 19.00 uur
Volgende maand op 11 mei mogen we dan zelf de tweede wedstrijd op onze baan houden met de kogelslinger
Speciale en de Hink-stap Speciale.
Circuitonderdelen zijn dan 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m en hoog, ver, kogel en discus.
Maar let op: de aanvang van het kogelslingeren is om 18.30uur en je kunt dan inslingeren vanaf 18.00 uur.
De circuitwedstrijd begint vervolgens om 19.30 uur.
Ik hoop dat onze site bij de eerte wedstrijd online is, zodat je daar de uitslag en foto’s kunt terugvinden, maar ik
geef in ieder geval een overzicht in het volgende clubblad.
Rosita
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DE JARIGEN VAN MAART
Linn Boldingh
Arnold Czech
Myra van Es
Wendy Groen
Johan de Jager
Ilse Kolmüs
Frits Kraaij
Joop Menke
Rosita Poldervaart
Boaz Rodewijk
Saar van ’t Spijker
Ingmar Vink
Thijmen de Weert

Merel v/d Broek
Stan Darphorn
Annie Flisijn
Jane Heidweiler
Tibbe Jong
Elisa Koningstein
Herman Lammers
Dean Meskers
Lisa Rens
Lorelai Saladin
Thessa Steffens
Jennifer de Visser
Erwin de Wit

Ron van Buuren
Nynke van Dijk
Kaylee Gielen
Esmee Hutten
Saif Khallaf
Kisten Kooijman
Esmay Mahieu
Thomas Nieuwdorp
Vinn Rep
Yara Schotman
Manfred Steffens
Robert-Jan van Vliet
Carmen Zimmerman

NIEUWE LEDEN
Teske Everhardus
Markus v/d. Gugten

Lotte Lienos
Silas Pavlotzky
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Charissa Czech
Marije Dito
Sander Goldewijk
Jan den IJzerman
Trudy Kiefte
Jan Koopman
Jesse v/d Mee
Silas Pavlotzky
Wim van Rijn
Ineke Smit
Mariska Tuijp
Mirthe de Weert

VOOR U GELEZEN
MARATHON EN JE NIEREN
Marathon en je nieren
Als hardloper hoor je het liefst zoveel mogelijk positieve dingen over het
beoefenen van jouw grootste hobby: het lopen van mooie afstanden. Het is
gezond, je valt er van af, je longinhoud en conditie verbeteren. Allemaal
waar. Maar uit een onlangs verschenen onderzoek blijkt ook dat het lopen
van marathons een behoorlijke aanslag op je nieren is. En dat is dus minder
leuk om te horen!
We moeten er gelijk de kanttekening bij maken dat de mate van
schadelijkheid enorm afhankelijk is van wat voor loper je bent. Hoe beter
getraind, des te minder schade de nieren zullen oplopen tijdens die lange weg van ruim 42000 meter. En ook is
het zo dat de intensiteit waarmee je een marathon loopt, een grote invloed heeft op de schadelijkheid. Hoe
harder je rent, des te meer je het lichaam belast en daarmee ook je nieren. En dus hoe groter de schade kan
oplopen. Maar hoe kan dat?
Spierafbraak en ontstekingen
Onlangs deden onderzoekers van de Yale School of Medicine onderzoek naar dit fenomeen. Daaruit bleek dat
een marathon uitlopen voor tachtig procent van de marathonlopers een flinke aanslag op de nieren betekent. Het
onderzoek werd verricht onder 22 marathonlopers met een gemiddelde van 44 jaar. 41 procent van die lopers
was man. En wat bleek? Het lopen van een marathon zorgde voor een bepaalde mate van uitdroging, waardoor
de nieren flink werden belast. Daardoor vond er spierafbraak plaats en ontstonden er ontstekingen. Doordat er
meer eiwit in het bloed van de lopers terecht kwam, moesten de nieren nóg harder werken om het lichaam te
filteren.
Intensive care
Eén van de onderzoekers, Chirag Parikh, kwam zelfs met een behoorlijk heftige uitspraak: 'Er is, als je het hebt
over de druk op de nieren, geen onderscheid tussen een marathonloper en een hartpatiënt op de intensive care'.
Uit bloed- en urinemonsters van diverse marathonlopers bleek dat zij een verhoogde hoeveelheid creatinine en
inflammatoire eiwitten in het lichaam hadden zitten. Deze resultaten waren vergelijkbaar met de metingen van
patiënten met acuut hartfalen.
Dus, geen marathons lopen dan maar? Natuurlijk wel! Want wat is er mooier dan na ruim 42 kilometer over de
finish te komen en te kunnen zeggen dat je zo'n prestatie hebt geleverd? Te weten dat je 'het' aankan. Maar
probeer dus wel te beseffen dat je deze uitdaging nooit zomaar - of ongetraind - moet aangaan. Goed trainen en
voldoende rust na afloop is belangrijk. En zowel vooraf, tijdens als na de race (meer dan) voldoende drinken is
minstens zo belangrijk. Te diep gaan, de grenzen te ver opzoeken, kan gevolgen voor je gezondheid hebben.
(Tim Moria voor Prorun)
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DE BESTE STUURLUI……………..
Het spreekwoord zegt: ‘De beste stuurlui staan aan wal’ en helaas bevinden er zich
onder die zeelieden individuen die nog nooit een boot van dichtbij gezien hebben.
Dus even een artikel met alvast enkele adviezen die je totaal niet dichter brengen bij
je doel om een beter, leuker, sneller en gezonder loper te worden. Kwestie van
bepaalde tip s al op voorhand in de wind te kunnen slaan.
1. Lopen op harde ondergrond is slecht voor je knieën
Op zich niet zo vreemd dat veel mensen dit voor waar aannemen. Een zachte
ondergrond geeft immers meer demping en heeft een minder grote impact op je
gewrichten, maar onderzoek1 toont aan dat juist de afwisseling voorkomt dat je
blessures krijgt. Nu eens een loopje op een asfaltweg en dan weer op een bospad maakt dat je je benen en
voeten dwingt om zich aan te passen aan het oppervlak. Op die manier ontwikkel je een betere core-stability en
vermijd je overbelastingen die vaak te wijten zijn aan het uitvoeren van steeds dezelfde beweging. Als je 3 tot 4
keer per week traint, lijkt het me sowieso al interessanter om wat variatie in je omgeving in te bouwen. Dus
zoek gerust wat nieuwe paden op!
2. Je moet altijd stretchen voor een training
Ik raad je aan om voorzichtig te zijn met adviezen waarin woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’ verschijnen. En eerlijk
gezegd lijkt het wel alsof deze mythe ontstaan is vanuit een vertaalfout. Iedereen is het erover eens dat je
spieren losmaken alvorens aan een run te beginnen een goed idee is. Maar losmaken en stretchen is toch een
verschil. Als je voor een training die nog onopgewarmde spieren verplicht om onder lichte dwang enkele
centimeters uit te rekken, zullen ze je dit niet in dank afnemen. Enkele opwarmingsoefeningen voor de start en
na je loop de spieren wat stretchen is dus een veel gezondere aanpak.
3. Op blote voeten lopen zorgt voor minder blessures
Toen in 2009 Christopher McDougall overtuigd raakte van de loopstijl van een traditioneel Mexicaanse stam,
deelde een groot deel van de wereld zijn mening dat op blote voeten lopen minder blessureleed met zich zou
meebrengen. En de voordelen zijn er absoluut, maar een studie in de British Journal of Sports Medicine toont
recent aan dat er vergelijkbare letselpercentages zijn voor beide groepen. Hier is een dosis gezond verstand
zeker op zijn plaats. Zet je loopschoenen dus nog niet bij het huisvuil, maar weet dat op blote voeten voor de
ene loper helemaal top, voor de ander net de oorzaak van pijntjes is.
4. Koolhydraten stapelen voor de race geeft een beter resultaat
Lange tijd was de heersende visie dat je de avond voor een wedstrijd massa’s koolhydraten moest consumeren:
pasta, gummetjes, sportdrank, poedertjes… Alles voor een beter resultaat. Ondertussen is aangetoond dat deze
‘carb-loading’ enkel zijn nut heeft bij afstanden boven de 21 km en dat dit strategisch moet gebeuren. Dus in
plaats van je vol te proppen tot de spaghetti aan je oren uitkomt, kan je beter gedurende de weken voorafgaand
aan je langeafstandsrace je inname van koolhydraten geleidelijk verhogen.
5. Sportdrank is een must na de training
Voor het aanvullen van essentiële stoffen grijpen vele lopers na het lopen naar hun flesje sportdrank. En als je
net een pittige training van 80 minuten in tropische temperaturen achter de rug hebt, is dat een prima idee. Maar
na een loopje van minder dan een uur heeft je lijf echt geen nood aan die extra calorieën en suikers, dus net als
bij de brandwonden: Eerst water, de rest komt later!
(Kristien Vanluyd voor prorun)
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