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BESTUUR:
Voorzitter:

Kees Aerts

Secretaris:

Ellen Tesselaar

Penningmeester:

Jan Dito

Algemene Zaken:

Erik Leibbrand

Clematistraat 52
1783 HS
secretaris@noordkopatletiek.nl
Javastraat 102
1782 DG
jandito@quicknet.nl
Ooievaarstraat 20, 1781 VP

Technische zaken:

Marchel Keppel

R.W. van de WIntstraat 10 , 1789 BB

Baanatletiek:

Martijn Nuijens

Wegatletiek:

Evert v/d Burg

B.Breetstraat 3
1781 CV
nuijens@gmail.com
Marinapark 353 1785 DL

610523
627208
646489 /
06-30722087
623456 /
06-53192229
06- 41434473
724060

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

Tiana Dekker/
Rudy Vermeulen

Kruiszwin 1112 1788LA
wegsecretariaat.noordkop@gmail.com

06-21860583

secretariaat.noordkop@gmail.com

Junioren C/D: Axel Boon/Michel Klomp

secretariaat.noordkop@gmail.com

Pupillen:

Peter Jacobs

Ruyghweg 186 1781 DR

627971

JURYCONTACT:

Chris Vermeulen

Binnenhaven 130
1781 BP
jurycontact.noordkop@gmail.com

626814

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
Raymond Koen
Rene de Man
Samantha Krete

PR:

Jessica de Visser

CLUBKLEDING:

Intersport

Positie
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer

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

jessicasusanna1@gmail.com
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

634090

KOPIJINLEVERTIJDSTIP:

Uiterlijk woensdag 28 februari om 24:00 uur.
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TRAININGSPROGRAMMA WINTERSEIZOEN
01-10-2017/31-03-2018
PUPILLEN C + MINI’S
Maandag
17.00-18.00 uur

Sporthal aan Zee 2

Rene de Man
Lawrence Raadgers

PUPILLEN B
Maandag

18.15-19.15 uur

Sporthal aan Zee 2

Rene de Man
Lawrence Raadgers

PUPILLEN A 1e JAARS
Maandag
17.30 -18.30 uur

Sporthal aan Zee 2

Jacob van der Wulp
Joep van der Wulp

PUPILLEN A 2e JAARS
Maandag
18.45-19.45 uur

Sporthal aan Zee 2

Jacob van der Wulp
Joep van der Wulp

BOSTRAINING PUPILLEN EN JUNIOREN
Zaterdag
09.00-10.00 uur
Donkere Duinen

Jacob, Axel, Rene,
Lawrence

JUNIOREN D 1E JAARS
Woensdag
17.30-18.30 uur

Sporthal aan Zee 2

Axel Boon
Samantha Kreté

JUNIOREN D 2E JAARS
Woensdag
18.30-19:30 uur

Sporthal aan Zee 2

Axel Boon
Samantha Kreté

JUNIOREN C
Maandag
Woensdag

19:00-20:30 uur
19:00-20:30 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

John Klappe
Daniel Adriaansen

JUNIOREN B
Maandag
Woensdag
Donderdag

19.30-21.00 uur
19.30-21.00 uur
19.30-21.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg
Ruyghweg

Piet Nuijens
Martijn Nuijens

JUNIOREN B A / 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
Martijn Nuijens

MILA (midden en lange afstand)
Maandag
19.00-21.00 uur
Donderdag
18.30-20.30 uur
Zaterdag
08.30-10.00 uur

Ruyghweg
Raymond Koen
Ruyghweg
Raymond Koen/ Mats Smit
Huisduinen Strorm aan Zee Raymond Koen

TRAININGSPROGRAMMA WINTERSEIZOEN WEGATLETIEK
01-10-17 T/M 31-03-18
Maandag:
18.00-19.00 uur
18.45-20.00 uur

Ruyghweg (Buiten)
Ruyghweg

Trimgroep
Niveau 3 en 4

19.00-20.15 uur

J'dorp Bibliotheek

Niveau 3 en 4
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Wim Ouwens
Renata Vermeulen
Karin v/d Burg
Chris Vermeulen
Evert v/d Burg
Cors van Kruiningen
Pieternel Ruiten

Dinsdag:
08.30-09.30 uur
18.30-19.45 uur

Ruyghweg
Linie

Niveau 5
Niveau 4
Niveau 5

18.30- 20.00 uur

Linie

Niveau 3 en 4

18.30-20.30 uur

Linie

Niveau 1 en 2

Woensdag:
18.00-19.00 uur

Ruyghweg (baan)

Trimgroep

Wim Ouwens
Ineke Smit

Donderdag:
09.00-10.00 uur
18.30-19.45 uur

Duinoord
Sportlaan

Niveau 5
Niveau 3 en 5

18.30-20.00 uur

Ruyghweg

Niveau 3 en 4

18.30-20.30 uur

Ruyghweg

Niveau 1 en 2

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

Zaterdag:
09.00-10.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 5
Niveau 3 en 4

09.00-10.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 1 en 2

J'dorp Dorperweerth

Niveau 3 en 4

Zondag: uitgezonderd wedstrijddagen. Vraag de trainers!
09.00-10.30 uur
Donkere Duinen
Niveau 1 en 2
Niveau 3 en 5

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

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

* Ondersteuning door assistent trainers in onderling overleg (Dennis, Matthieu en André)
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Wat

hebben de deelnemers, vrijwilligers en supporters met
Egmond geboft! Zondag was het met zon, wat bewolking en
oost twee, heel wat aangenamer dan de dag erna met heel veel
regen en wind! Wat regen betreft: daar hebben we afgelopen
weken zeker geen tekort aan gehad! Dat was ook te merken bij de, geslaagde, eerste editie van de
Noordkopcross: de grond was verzadigd door al dat hemelwater. Maar echte crossers vinden al die blubber leuk
heb ik me laten vertellen. Ik denk overigens dat er nu nog schoenen te drogen staan.
Er stond een mooi stuk in de krant over “klaar voor de start?!” Helaas staat er niet in vermeld dat de initiator
van dit project Kees Aerts is. Jammer dat de verslaggever dat niet heeft meegenomen hoewel Ellen zijn naam
voor de journalist heeft gespeld. Kees heeft de eerste stappen gezet, het is nu aan ons om er een geslaagd
project van te maken. 1 Februari is de aftrap met de eerste training aan zo'n 20 deelnemers.
Leuke evenementen in februari waar Noordkoppers naar toe gaan: de Midwintermarathon in Apeldoorn, de
Groet uit Schoorlrun en de Texeltrail. Ongetwijfeld is er nog veel meer sportiefs te doen. Veel succes en plezier
allemaal.
Myra van Es.

De

eerste maand is alweer voorbij. Gestart met een gezellige
nieuwjaarsreceptie. Veel “oude” bekenden maar hoe leuk, ook een groep
jonge atleten die even langskwam voor een drankje of een van de
oliebollen die door Nel en Arnold geserveerd werden.
We zijn het nieuwe jaar helaas gestart met een daling van het aantal leden. We zullen er alles aan doen om
atletiek te blijven promoten en het voor mensen zo leuk mogelijk te maken om lid te mogen zijn van Noordkop.
Alleen al in januari twee leuke evenementen op de agenda.
Zo hadden we zondag 21 januari een zeer
geslaagde indoor wedstrijd op het programma.
130 inschrijvingen van diverse clubs in de regio.
Samantha Kreté heeft deze wedstrijd op zich
genomen en met de hulp van vele andere
vrijwilligers is het een leuke dag geweest. Zo leuk
en goed verzorgd dat Hera ons achteraf bedankt
heeft voor de organisatie. Fijn om te horen!! En
nog fijner, Samantha heeft nu al te kennen
gegeven dat zij ook volgend jaar de indoor voor
haar rekening wil nemen, TOP!!
Zondag 28 januari de eerste cross bij DOK. 70
aanmeldingen hierbij. Gehoopt was op iets meer,
maar het begin is er. Qua parcours wat
verbeterpunten voor volgend jaar maar dat mocht
de pret niet drukken bij de deelnemers die met
lekkere prutkuiten over de finish kwamen.
Het begeleidend team: Jacqueline Gebe, Gideon de Haan,
Renata Vermeulen, Wim Ouwens en Rick Niks.

Februari staat in het teken van “Klaar voor de start!?” Een wandel en hardloopcursus om mensen in beweging
te krijgen die niet zo lekker in hun vel zitten. Kees Aerts heeft de start gemaakt met dit project en ervoor
gezorgd dat wij deze, samen met Sportservice en een aantal andere partners, kunnen gaan geven. Kees
Heemskerk zorgt er nu voor dat dit project verder goed verloopt. En trainers Renata Vermeulen en Wim
Ouwens zijn degenen die de cursus ook werkelijk gaan geven. We hopen dat dit een groot succes gaat worden
en dat hierdoor mensen zullen beleven dat sport ervoor zorgt dat je je fijn voelt, en dat je daardoor misschien
ook weer onder de mensen komt. Wij zullen alle deelnemers aan dit project met open armen welkom heten.
Ook deze maand veel sportplezier!

Ellen Tesselaar
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Allemaal ten eerste een gelukkig en sportief Nieuwjaar gewenst.
Voor 2018 hebben we vele leuke wedstrijden op het programma
staan. De eerste is net gelopen op de 28e van januari ’18 op het
DOK terrein.
Aangezien we een hechte band hebben met de vereniging DOK,
kwamen we op het idee daar een Cross te organiseren. Onze
eerste winter cross van Noordkop. Het is dan altijd even goed kijken hoe je een nieuwe cross vorm geeft.
Ondanks de schoonheidsfoutjes hopen we dat iedereen goed en lekker gelopen heeft en er vooral een leuke
trainingochtend aan heeft gehad. Het was gezellig druk in de kantine en het animo was zeker goed te noemen.
De chocolademelk heeft iedereen goed gesmaakt.
We bedanken dan ook alle vrijwilligers voor hun inzet deze dag. Niet alles was geheel duidelijk, maar dat is iets
wat we als commissie moeten gaan oplossen en verbeteren. We bedanken iedereen voor hun input. Volgend jaar
zijn we er zeker weer met deze cross en hopen dan op een nog groter animo.
Nu zullen de trainers vele lopers verder begeleiden naar de Groet uit Schoorl Run. We wensen alle lopers dan
ook daar een leuke ervaring op loopgebied toe. Kijk of je nog mensen kunt helpen door samen te reizen met de
trein of te gaan carpoolen. Scheelt weer in de kosten en drukte met het autoverkeer rondom Schoorl/ Groet e.o.
Evert v/d Burg

Ter overname aangeboden:
Strandafgang Egmond tijdens de Egmond Halve Marathon
Elke 2e zondag in januari
Kun jij dat aan, 18000 hardlopers de goede kant uit laten lopen?
Al 20 jaar lang is er een groep Noordkoppers verantwoordelijk voor dit onderdeel van het jaarlijkse loopfestijn
in Egmond. Velen van ons hebben hun sporen door het mulle zand getrokken. Kort na de start loop je naar
beneden tussen de hekken door, het strand op. Je ziet de zee, een lint van lopers in de verte. Je probeert zo snel
mogelijk tussen de deinende massa, op het harde strand te komen. Dat eerste stukje strand is al 20 jaar eigenlijk
van ons, van SVNoordkop. Wij zorgen, dat de hekken geplaatst worden, de spandoeken opgehangen, dat het
parcours vrij en veilig is en na afloop alles ook weer opgeruimd is. En ook zoals in de taakomschrijving staat:
De lopers de goede kant uitsturen en dat is niet zo moeilijk.
Vanaf 1984 kom ik in Egmond, eerst als loper. In alle omstandigheden heb ik er gelopen, sneeuwstorm, mist,
hoog water, zuigend zand, 10 graden vorst, schotsen op het strand, ijzel in de duinen of volop zon. Dat
onberekenbare maakt Egmond zo mooi en heeft voor de grote aantrekkingskracht gezorgd. Iedereen wil dat
meemaken. In 1998 ben ik gevraagd als vrijwilliger en vrij snel daarna werd ik teamleider en verantwoordelijk
voor dit stukje van het parcours. Veel Noordkoppers zijn mee geweest
als vrijwilliger, bv Jan de Klerk en Aloys Popma en Leo van Vliet, die
nu voor het laatst meehielp. Maar ook vrienden en familieleden werden
vaak gecharterd om “ons” stukje parcours te bemannen. Na 20 jaar heb
ik nu besloten op de tweede zondag van januari iets anders te doen. Wat
ik zal missen is de perfecte organisatie van le Champion. Eten en
drinken is prima geregeld. Afgelopen jaar heb ik bij de evaluatie gemeld,
dat er overal soep wordt uitgedeeld behalve op het strand. Dit jaar kwam
er een jeep eerst koffie en later soep brengen en dat buiten het
lunchpakket en de consumptiebonnen. Na afloop is er voor iedere
vrijwilliger het originele Egmond hardloop T-shirt. En voor
SVNoordkop wordt ook een bedrag overgemaakt.
Voor de start kwam de bedenker en grote organisator van Egmond, Cees
Lansbergen even langs om wat foto’s te schieten. Heel ontspannen
konden we het even hebben over heel veel jaren Egmond Halve
Marathon.
Wil je wat voor de club doen en wil je deel uitmaken van dit circus in
Egmond en zorgen dat ons stukje Noordkop strand in stand blijft, neem
dan contact op met mij via de mail grootgroot@hetnet.nl of
0223 637352 Jan Groot
Op de foto gemaakt door Cees Lansbergen:
Jan Groot, Leo van Vliet, Lia de Groot,
Joop Smit en Willem Rejhons
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VRIJWILLIGER
in the picture…

De nieuwe vrijwilliger voor deze serie, die
vorige maand door Wim Ouwens is
genomineerd, is Piet Nuijens.
Trainer Piet ook bekend als TP.
Omdat Piet tijdelijk in de lappenmand zit,
met een fruitmand onder de arm op visite
geweest en onder het genot van een bakkie
koffie hem het hemd van het lijf gevraagd.
Voordat Piet bij Noordkop aansloot is hij
altijd al sportief bezig geweest. Zo is hij
jaren voetbaltrainer geweest samen met
Peter Asselman.
Op 7 jarige leeftijd ging dochter Leonie op atletiek. Omdat Piet haar altijd naar trainen bracht
bleef hij ook bij de trainingen kijken. Kijken werd helpen en zodoende werd hij gevraagd om
trainer te worden. Samen met Jan van Santen op cursus. En dat is alweer 20 jaar geleden.
Ondertussen is zoon Martijn overgestapt van voetbal naar atletiek.
Piet geeft jaren de C/D junioren training. Maar als blijkt dat Martijn goed kan hoogspringen,
gaat Piet zich meer op dit onderdeel richten. Piet heeft fijne herinneringen aan de jaren met Jaap
Wassenburg.
Als hij weer is hersteld hoopt hij weer terug te kunnen keren als trainer.
Hij hoopt dan ook de oudere baanatleten wat vaker te zien tijdens de trainingen.
Voor de volgende keer nomineert hij John Klappe.
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CROSSENDE BROERS

Mijn

cross seizoen zag er even anders uit dan de voorgaande jaren.
Sinds ik vanaf mei bij team Distance Runners in Castricum train, staan er
andere wedstrijden op het programma.In plaats van het. het Runnersworld
Hoorn Crosscircuit heb ik dit jaar mee gedaan aan het Lotto Cross
Circuit.
De eerste was de Warande loop, dit jaar werd deze voor het eerst
gehouden bij de Beekse Bergen. Na een vlotte start was ik na de eerste
ronde eigenlijk al kapot. Ben toen rustiger gaan lopen en heb me laten
afzakken van de kopgroep. Werd uiteindelijk toch nog zesde.
De Sylvester cross in Soest op oudejaarsdag ging slecht, kwam binnen als
18de.
De derde cross was in Kerkrade. Deze ging gelukkig een stuk beter, dit
parcours paste beter bij mij. Had nog een mooie eindsprint over en werd
vijfde.
De laatste was afgelopen zondag in Breda. Dit was weer voor mij een
minder parcours, op zich best tevreden. Ik eindigde als 8ste.
Deze crossen zijn heel anders dan het Runnersworld Hoorn Crosscircuit.
Er starten heel veel mensen en het deelnemers veld is erg sterk. Wat raar blijft voor mezelf is, dat ik niet meer in
het Noordkop blauw start maar in het paars van TDR. Ik kom wel uit voor Noordkop.
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken die een donatie gedaan hebben. Via talentboek ben ik geld aan het
inzamelen om mee te gaan op trainingsstage in Portugal. Mijn trainingen nu zijn erg gericht op het lopen van de
800 meter. Afgelopen jaar werd ik bij de Europese Jeugd Olympisch Spelen eerste op de 800 meter. Dit jaar
hoop ik weer limieten te lopen zodat ik kan deelnemen aan het EK onder de 18 jaar. Hiervoor is de
trainingsstage belangrijk en ook wedstrijden. Daar deze wedstrijden vaak ver weg zijn, slapen we in een hotel
zodat ik fris aan de start kan staan. Om mijn ouders financieel te ontlasten probeer ik op deze manier geld bij
elkaar te sprokkelen. Als u ook wilt helpen mijn dromen waar te maken dan kan dat via:
https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/atletiek-stage-en-overnachting.html
Mijn volgende wedstrijd is de NK indoor junioren op 10 en 11 februari in Apeldoorn. Ook dan loop ik een 800
meter.
Groet, Djoao Lobles.

Doordat

mijn broer Djoao dit jaar mee deed
aan het Lotto Circuit heb ik ook twee
wedstrijden van de vier mee gelopen. De eerste
was bij de Beekse Bergen. De start was een
grote modderplas tussen de bomen door, een
zwaar parcours. Het deelnemersveld was erg
sterk en ik had helaas last van mijn enkel. Ik
werd 19de.
De tweede die ik mee deed was in Kerkrade.
Hier ging het een stuk beter. Gelukkig geen last
van mijn enkel. Het parcours was wel pittig, ik
werd 7de.
Afgelopen weekend 27 en 28 januari ook twee
crossen gelopen. De eerste was de KNAU cross
in Heerhugowaard. Dit was een parcours vol linten, heel verwarrend. Doordat ik voorop liep ging ik bijna
verkeerd. Toch mijn eerste plaats weten te behouden.
Zondag mee gedaan met de cross op het DOK terrein. Ook hier veel linten, dat zorgde voor sommigen voor
verwarring. Wel een leuk parcours. Het was meer een cross dan de dag daarvoor bij HERA. Ik liep de 4 km en
werd eerste.
Groetjes Ioann.
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Derde voorronde Crosscompetitie
Op zaterdag 27 januari organiseerde
atletiekvereniging Hera de derde cross van de
crosscompetitie voor pupillen en junioren.
Voor uitslagen, foto’s en standen :
www.atletiekcompetities.nl

Jongens jun C
1 Ioann Lobles
9 Niek Kolle
Meisjes jun D1
21 Carmen Zimmerman
Jongens jun D1
14 Tom Jansen
Meisjes pup B
6 Leila Smits

3500m
3500m

13.45
15.19

1500m

7.41

2000m

9.50

1250m

5.55

De uitslagen van alle Noordkopdeelnemers
Boscross Noordkop 13 januari

Wedstrijden en trainingen:
Februari
Za 3 februari:
Za 10 februari :
Zo 18 februari :
Za 24 februari t/m zo 4 maart :

Indoorwedstrijd Wieringerwerf
3e voorronde boscross Donkere Duinen
indoorwedstrijd Phanos Amsterdam (ook voor CD-jun)
VOORJAARSVAKANTIE
Geen zaaltraining!
24 februari : wel bostraining!
3 maart : geen bostraining!

Maart
Za 10 maart :
Za 17 maart :
Za 17 maart :
Wo 21 maart
Za 24 maart :
Ma 26 maart
Za 31 maart

finale district-cross AV Pijnenburg, Soest
indoorwedstrijd Heerenveen (ook voor CD-jun)
geen bostraining i.v.m. “Dag van de Atletiek”
laatste zaaltraining
laatste bostraining
start baantraining op maandag en woensdag
finale boscross bij DOK aan de Guldemondweg
12
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ROBBENOORDBOSLOOP 07-01-2018
Kirsten Kooijman: 6 km in 39.06
EGMOND WEEKEND 13/14-01-2018
Zaterdag 13-01-2018
Jasper Ockeloen en Nina Kessler winnen op vernieuwd parcours
Jasper Ockeloen maakte zijn favorietenrol waar en schreef de
20e editie van AGU Egmond-Pier-Egmond op zijn naam in een
tijd van 1.02.37. Bij de dames won Nina Kessler meer dan
verdiend in een tijd van 1.10.46. Op het vernieuwde parcours,
met een extra lus in Velsen Noord en Wijk aan Zee, werd het
verschil gemaakt tussen wegrenners en strandracers.
Onder ideale omstandigheden vetrokken de heren om 9.00 uur
vanaf de Boulevard Noord in Egmond aan Zee. Met
windkracht 3 uit het zuidoosten en een goed strand vertrok het
peloton richting de Pier in Velsen Noord.
Voor het eerst in de historie van het evenement gingen de dames van start nadat de heren vertrokken waren.
Hiermee kregen zij een eigen wedstrijd, zonder inmenging van de heren.
De 21e editie van ’s werelds grootste strandrace vindt plaats op zaterdag 12 januari 2019. Inschrijven is
mogelijk vanaf begin augustus.
Zondag 14-01-2018
Edwin Kiptoo maakt favorietenrol waar.
De Saucony Egmond Halve Marathon werd zondag 14 januari gewonnen door Edwin Kiptoo. Na een
razendsnelle start wist de 24-jarige Keniaan de wedstrijd om te toveren in een onemanshow. Geen enkel
moment kwam zijn overwinning in gevaar, in een tijd van 1.02.36 kwam hij als eerste over de eindstreep op de
boulevard van Egmond aan Zee. Vlak daarvoor had hij de Ethiopische Zeyneba Yemer ingehaald, die met de
prijs voor beste vrouw naar huis ging (1.12.19). Beste Nederlander was Abdi Nageeye in 1.04.34 (4e overall) en
de Egmondse Jill Holterman eindigde als eerste Nederlandse vrouw in 1.15.21 (6e overall).
De omstandigheden in Egmond aan
Zee waren goed. Met zo’n 3 graden
was het fris, maar met weinig wind lag
het tempo in de wedstrijd hoog. Waar
bij vorige edities vaak een grote
kopgroep lange tijd bij elkaar bleef,
werd het wedstrijdveld nu direct uit
elkaar getrokken door de Afrikaanse
lopers. Samen met Leonard Langat lag
Edwin Kiptoo al snel op kop. Op het
strand was het zoeken naar het juiste
spoor, Kiptoo en Langat lieten zich
echter niet tegenhouden door het rulle
zand. Tot het 5 km-punt werd het een
man tegen man gevecht, maar Kiptoo
bleek te sterk en Langat liet hem gaan.
Vanaf dat moment domineerde Kiptoo de wedstrijd en liep hij op ongenaakbare wijze alleen naar de finish.
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De race bij de vrouwen was een stuk spannender. Vijf Afrikaanse loopsters namen direct op het strand hun
positie in de kopgroep in: Tadelech Bekele, Zeyneba Yemer, Enatnesch Alamrew, Evaline Chirchir en Hawi
Megersa. Ruth van der Meijden probeerde nog aan te sluiten, maar moest dat plan al snel laten varen. Op het
strand liepen de dames kop over kop, om energie te sparen voor de terugweg door de duinen. Uiteindelijk
duurde het tot de laatste meters voordat iemand het aandurfde om weg te lopen. Het was de jonge Yemer die
wegsprintte van de andere vrouwen en met de winst aan de haal ging.
Een recordaantal van 18.200 deelnemers genoten van de schitterende kilometers over het strand en door de
duinen van Egmond aan Zee. Het goede weer zorgde er bovendien voor dat het publiek in groten getale langs
de kant de lopers stond aan te moedigen. De volgende editie van de NN Halve Marathon vindt plaats op zondag
13 januari 2019.
NOORDKOPPERS IN EGMOND
Egmond-Pier-Egmond 38 km 13-01-2018
Audrey Breur
1.36.40
Anno v/d Bosch
1.50.34
HM: 1.44.06 Combiklassement: 227e M 3.34.40
Harry Kraak
1.51.00
Chris Vermeulen
2.02.59
HM: 2.01.56 Combiklassement: 320e M 4.04.54
Kwart marathon 14-01-2018
Audrey Breur
0.48.53
Albert Platte
0.56.13
Harry Kraak
0.56.57
Ricardo Link
0.58.50
Sarah Link
1.10.51

Halve marathon 14-01-2018
Tim Tesselaar
1.15.37
Raymond Koen
1.21.30
Lars Eelman
1.21.32
Daniël Spijker
1.23.04
Jan-Willem Schutte 1.30.56*
Erik Leibbrand
1.32.16
Jan Koopman
1.38.50
Anno v/d Bosch
1.44.06
André Marrenga
1.44.47

Claudia Geldermans
Marco Langendoen
Renata Vermeulen
Roel Verschoor
Ineke Smit
Chris Vermeulen
Gineke Oosterhuis
Jolanda Ouwehand

1.47.09
1.54.47
1.58.33
1.59.28
1.59.59
2.01.56
2.03.06
2.14.03

* Jan Willem 3e M55
Het Egmonddebuut van Lars Eelman:
Egmond, nooit gelopen, te massaal, aldus dat dacht ik. Echter heb ik sinds een jaar of twee een licentie en daar
heb ik eigenlijk alleen in Schoorl nog maar gebruik van gemaakt.
Waarom dan niet gewoon een keer Egmond doen als je dan toch
lekker vooraan mag starten? Dus toch maar een beetje polsen bij de
training wie er (willen) gaan. Uiteindelijk was er animo genoeg en
zo stapte ik zondagochtend bij Ellen (chauffeur, supporter en
verzorgster), Tim en Raymond in de auto onderweg naar…..de
parkeerplaats van Inholland? Als Egmond beginner had ik geen
idee dat het evenement zo groot is en dus werden we uiteindelijk
met de pendelbus afgezet in Egmond.
Tijdens de warming up even het strand verkennen. Zo hard als
beton en ook nog eens weinig wind, dat belooft veel goeds. In het
startvak sluit Daniël bij ons aan en we spreken af om samen lekker
te draaien. Na het startschot zijn Tim en Raymond, na een paar
bochten, al uit ons zicht verdwenen. Zelf lopen we harder dan
gepland, maar waarom ook niet. Zolang het goed voelt. Bij de
strandopgang vallen we een beetje uit elkaar en lopen we onze
eigen wedstrijd. Ik vraag me af hoe lang ik dit tempo vol kan
houden. Vanaf km 15 begint het zwaar te worden en begint het
aftellen. Zonder dat het tempo inzakt weet ik het tot Egmond vol te
houden. Nog maar 2km. Was ik niet gewaarschuwd voor gemene
klimmetjes vlak voor de finish? Ik sla af naar links en ja hoor, dit
moet hem zijn, de beruchte Bloedweg. Maar komt het omdat ik
erger had verwacht, of omdat ik Raymond in de verte zie lopen? Dit valt best mee. En na het klimmetje word je
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beloond met een mooie afdaling waarin je het tempo nog even lekker op kunt voeren. Volle bak in de
achtervolging op weg naar de finish. Nog een laatste klim, een eindsprint, maar het is niet genoeg om Raymond
voor te zijn. Desalniettemin ben ik heel blij met mijn resultaat, een hele mooie eindtijd. Kort achter mij finisht
Daniël die zijn PR met 3 seconden aangescherpt. En Tim? Die staat ons uiteraard alweer op te wachten met zijn
1.15:37, buitencategorie! We hebben weer een mooie prestatie neergezet.
Thuiskomend vertelt mijn zoon enthousiast dat hij mij op TV heeft gezien en al rennend door de kamer (hij was
aan het trainen) vraagt hij of we buiten een potje zullen gaan voetballen……goed hoor, kom maar op!
Claudia Geldermans:
Ik dacht dat ik slechter had gelopen dan vorig jaar, maar heb ietsie sneller gelopen en het was wat langer, dus ik
mag gewoon tevreden zijn! Hoopte rond de 5 min/km te lopen. Het strand was slecht na 5 km en man man die
opgang....mijn bovenbenen helemaal verzuurd en dan nog ff die klimmetjes in de duinen erachteraan. Het was
ook koud zeg, heb het geen moment warm gehad (2 grd, ZO4). Vanaf 13 km weer mijn ritme kunnen oppakken.
Toen kwam ook een flauw zonnetje tevoorschijn. De Bloedweg was ook wat makkelijker dan normaal omdat je
windje mee had berg op. De laatste paar km wel last van een vastzittende onderrug.....mag gelukkig morgen
naar Laurens!
TEXEL SNERTLOOP 20-01-2018
Geattendeerd door een FB berichtje van Renata en Chris
Vermeulen, zaterdag 20 januari naar Texel getogen voor de
Snertloop, sponsorloop voor de ROPARUN!
Er waren verschillend afstanden, 16, 11,5 en 6,5 km. De cross ging
door de Slufter en de Mui. Inschrijven, start en finish was bij Café
de Slufter.
Er waren 102 deelnemers.
Als eerste vertrokken de lopers en loopsters voor de 16 km. Daarna
een grote groep die gezamenlijk de eerste kilometer op liep en al
gauw werden groepjes van snelle en minder snelle lopers gevormd.
Bij de Mui werd er opgesplitst in de routes voor 11,5 en 6,5 km.
Ik had gekozen voor de 6,5 km.
Het was een prachtige route over gras, zand en onverharde paden.
Soms pittig steile duinen zoals “De hill van Wil” en steiler.
Eenmaal op het strand, heel smal, door de laatste storm, weer terug
door de Slufter, waar veel paden blank stonden en de plassen pittig
diep waren. Menig loper en loopster zochten alternatieve routes om
zoveel mogelijk droge voeten te houden. Maar ik liet mij niet
weerhouden door de plassen, soms meer dan enkel diep, recht op de
trap af bij de opgang weer naar de finish. Eenmaal weer terug in
Café Slufter, na het omkleden en een koffie een heerlijke kop snert gegeten, er was keus voor vegetarisch of
met roggebroodje spek en met worst! Er waren heel veel Texelse lopers van Texelrunners. Er werd gezellig
nagepraat en ervaringen werden uitgewisseld. De loop wordt elk jaar georganiseerd!
Trudi Beerling.
WERVERSHOOF KAAGLOOP 28-01-2018
Frits van Twuyver:
Lekker gelopen. De eerste drie kilometer ging top, mooi volgens plan op vier minuten de km. In de laatste twee
km met meer wind tegen, kon ik dat tempo niet meer vasthouden. Toch wel lekker zo een 5 km lopen.
5 km: Frits van Twuyver 21.05
10km: Ronald Jacobs 40.01; Marcel Steenvoorden 42.14
AMELAND CROSS DUATLON 28-01-2018
lopen 7 km
Audrey Breur
0.36.58
Harry Kraak
0.41.28

fietsen 22,5 km
1.23.38
1.40.54
16

lopen 3,5 km totaaltijd
0.19.35
2.20.10
0.27.05
2.49.27

1E NOORDKOPCROSS 28-01-2018

Herman Lammers:
Je moet alles eens proberen, dus ook een crossloop. Geen beter moment om dat te doen dan bij de 1e Noordkop
crossloop. Ondanks de 15 km van de zaterdagtraining nog in de benen, ging het eigenlijk best aardig. Het
parkoers was afwisselend, modderig, uitdagend, soms wat verwarrend, maar perfect voor een goede cross! Bij
mijn debuut gekozen om twee rondes te lopen, want een is geen en drie is te veel! Misschien iets te snel gestart,
maar de eerste ronde ging lekker. De tweede ronde iets gas terug moeten nemen, want het parkoers eiste wel
zijn tol. Uiteindelijk gefinisht in 27.43, dus tevreden. Zeker voor herhaling vatbaar dus!
Claudia Geldermans:
1e Noordkopcross op het Dok terrein. Voorheen was deze in Quelderduin (maximaal vier rondjes van 2,2 km).
Nu was het maximaal drie rondjes van 2 km (ietsie meer). Leuk!!! Lekker glibberen/glijden en stampen in de
plassen, klimmetjes en bochtjes. Alles zat erin! De kleine heuveltjes in het middenterrein zijn op de MTB al
'raar' om te fietsen, laat staan als je ze moet rennen. Het lijkt steeds alsof je net niet uitkomt met je pas. Tijdens
het eerste rondje na de hoge heuvel wilde ik linksaf gaan en toen kwam een groepje snelle mannen met o.a. Jan
Willem, Erik en Pascal mij van rechts tegemoet gerend. Ik dacht huh: wie loopt hier nou fout? Jullie of ik. Ik
stopte even, liet de mannen voorgaan en ging erachteraan. JW schreeuwde iets dat er ergens iets niet goed was
gegaan, dus toen liep ik opeens vlak achter de snelle mannen. Liet er nog een paar voorgaan want ze gingen
toch veel sneller dan ik. Achteraf bleken de mannen 200m teveel te hebben gelopen. In het derde rondje liep
opeens Wim van Rijn voor me, ik dacht: waar ben jij verkeerd
gelopen haha. Er waren een paar kleine stukjes verhard, maar de
rest onverhard. Superleuk parkoers, ik vind hem persoonlijk leuker
dan Quelderduin. Lekker pittig, goed voor de kracht! Wel jammer
dat er zo weinig Noordkoppers met dit soort loopjes van de club
meedoen! Het is een prestatieloop. Gezellig, geen druk, gewoon
lekker lopen en een warme chocomelk na afloop. Wat wil je nog
meer!
Wim van Rijn:
Zondag 28 januari de eerste Noordkop cross mee gelopen, mooi en
afwisselend parcours maar wat lastig te volgen waardoor er
verschillende afstanden gemeten werden.
Weer prachtige foto’s gemaakt door Barend Verijzer, al met al een
mooie loop die hopelijk volgend jaar weer op de kalender staat.
Met dank aan de organisatie.
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Trudi Beerling:
Weer goed hersteld van de cross op Texel wist ik zeker dat ik de cross bij DOK ook ging lopen, wel op andere
cross schoenen want ik hield er een blauwe teennagel aan over.
Vol goede moed gingen we van start en het werd een ware prutrace door dikke plassen kriskras over het terrein.
De lage heuveltjes waren goed te doen en op de hoge heuvel kon je goed de andere lopers zien. Zelf dacht ik
voor drie ronden te gaan, maar ik kwam er al gauw achter dat dat te optimistisch was gedacht en dus hield ik
het bij twee ronden. Het was een mooi parcours om te lopen en zeker voor herhaling vatbaar. Ik hoop dat er nog
meer Noordkoplopers gaan crossen, want het is erg leuk om te doen.
Gerda Bregman:
Bij de donderdagmorgentraining was Trudi Beerling zo enthousiast over de Noorkopcross die voor het eerst zou
worden gehouden dat ik me liet overhalen om ook te gaan. Het was ploeteren, maar dat weet je met een cross.
Het was niet erg druk, maar wel heel leuk om mee te doen.
1 km:
Amber Adriaansen
Louise Jansen
Indy Schotman
Amber Olij
Jaron de Weert
2km: Sven Verduijn

0.04.32
0.04.39
0.04.42
0.04.45
0.04.48
0.06.59

Finn Zoutzeling
Jolijn Jansen
Iris Postmus
Mirthe de Weert
Saar van ’t Spijker

0.05.01
0.05.05
0.05.09
0.05.14
0.05.15

Bjorn Adriaanse
Jip Verhoeven
Thijmen Koen
Stijn Lewakabessy
Timo Arts

4km:
Ioann Lobles
Tibbe Jong
Renata Vermeulen
Gerda Bregman

0,21.56
0.22.25
0.26.03
0.26.54

Maarten Dijker
Herman Lammers
Nel Pot

0.27.32
0.27.43
0.29.37

Trudi Beerling0.30.14
Piet Gijswijt
0.30.39
Janny Heidman
0.34.01

6km:
Raymond Koen
Daniël Spijker
Ronald Lienos
Jan Willem Schutte
Erik Leibbrand
Pascal v/d Vendel
Ab Vos
Dennis Curvers

0.25.01
0.25.37
0.26.28
0.31.03
0.31.33
0.32.05
0.32.50
0.33.04

Jan Koopman
Gert Jan v ’t Spijker
Danny Hajos
Jacob v/d Wulp
Wim van Rijn
Nico v Koningsbr.
Claudia Geldermans

0.33.20
0.33.36
0.34.07
0.34.55
0.35.28
0.35.38
0.36.02

Peter Schuijt
Saskia Marsman
Peter Jacobs
Jessica Visser
Ineke Smit
Chris Vermeulen
Ruurd Boomstra

0.05.16
0.05.21
0.05.27
0.05.42
0.05.42

0.36.02
0.38.06
0.40.14
0.40.44
0.40.44
0.40.45
0.40.45

PROGRAMMA WEGWEDSTRIJDEN SV NOORDKOP 2018
Zo 4 maart
Den Helder – Schagen (1e zondag in maart)
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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DEN HELDER-SCHAGEN 4 MAART 2018

Den Helder-Schagen, ook wel de Hel van het Noorden genoemd, is een loop over 25 km.
Het is een KNAU-wedstrijd & prestatieloop waaraan je als individu maar ook als
estafetteteam (9km-7km-9km) kunt deelnemen.
Voor de individuele deelnemers die vanuit Schagen naar de start in Den Helder willen
vertrekken is er, tegen betaling van € 3,50 p.p., busvervoer beschikbaar.
Vertrek vanaf 09.45 uur tot 11.00 uur voor hotel IGESZ in Schagen.
Deelnemers aan de estafette dienen voor eigen vervoer te zorgen.
Estafetteteams bestaan elk uit drie deelnemers. Bestaat een team uit uitsluitend dames, dan
wordt dit aangemerkt als een damesteam. Andere samenstellingen worden gekenmerkt als
mannenteam.
Voor verdere informatie kijk op: www.noordkopatletiek.nl
of www.tas82.nl
U kunt voorinschrijven tot en met 25 februari 2018
Het inschrijfgeld voor dit evenement bij voorinschrijven is:25 kilometer € 10,00
25 kilometer estafette € 30,00
Busvervoer vanuit Schagen naar de start in Den Helder € 3,50
De starttijd: 12.00 uur
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LAGO MAGGIORE TRAIL 2018
6 mei aanstaande wordt voor de vijfde keer de Lago Maggiore trail
georganiseerd. Zoals bekend hebben afgelopen twee jaar 5
Noordkop atleten meegedaan en zijn enthousiast teruggekomen! Dit
jaar ter ere van het vijfjarig jubileum is het parcours aangepast:
andere berggroep, iets langere afstand en grotere hoogte.
De Noordkop delegatie zal ook deze uitdaging niet missen!
De LM is een internationale trail die gehouden wordt in de bergen
aan de Oostkust van het Lago Maggiore, vlakbij de Zwitserse grens.
De start vindt plaats in Maccagno, een stadje aan het meer 200 m
boven zee niveau, om via bergpaden (veelal geitepaden) naar de top
van de Monte Lema te gaan (1632 m) en vervolgens af te dalen naar
de finish in Dumenza (411 m).
Men kan meedoen aan één van de 3 afstanden:
LM
Km 50,6 + 3510m stijgen (maakt deel van de
kwalificatie trials “Ultra Trials Mont Blanc”).
LM mini

Km 25,6 + 1.630 m stijgen

LM

Niet Competitief Km 15,6 D+ 890 m stijgen
(gaat niet tot de top)

Ter indicatie van de zwaarte:
In 2016 voor de LMmini (toen 21 km) snelste tijd 1 uur 50, de eerste dame 2 uur 31.
De inschrijvingen zijn al geopend er is wel een maximale aantal (circa 600). Op de site “www.vmrunning.com”
en op de Facebook pagina “ASD VAL VEDDASCA E MOLINERA RUNNING” is alle informatie te vinden.
Organisatie kan voor slaapplaatsen zorgen. Maccagno is per auto vanaf Den Helder in 1100 km bereikbaar.
Vliegen kan het beste naar Malpensa met een directe trein verbinding met Maccagno (tijdig boeken: goedkope
tickets mogelijk)
Als je belangstelling hebt, dan kun je ook praktische informatie krijgen van ondergetekende .
Gabriele Ferrari (g.ferrari@quicknet.nl)
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WALL OF HONOUR
Op 10 Januari ontving ik van de Comrades Marathon organisatie het bericht
dat een plaquette met mijn naam en startnummer erop, een plekje heeft
gekregen op The Wall of Honour.Alleen diegenen die de 87 km lange
Comrades Marathon uitlopen, binnen de gestelde tijd, komen in aanmerking
voor plaatsing van zo’n plaquette. The Comrades Wall of Honour is gesitueerd
op het punt, van het 87 km lange parcours, waar je vanaf de weg uitkijkt over
The Valley of a Thousand Hills. Zó mooi!
BIJZONDER
Toch wel bijzonder dat er ergens in Zuid
Afrika een plaquette, met jouw naam erop,
langs de route van deze zware ultramarathon
hangt. Daar ben ik best wel blij mee en trots
op! Dit jaar staat de Down Run op het
programma. Overigens dit jaar; 90 km lang. Er wordt ten opzichte van 2017
nu in tegengestelde richting gelopen. Van Pietermaritzburg naar Durban waar
de finishlijn getrokken is in het het Moses Mabhida Stadion. Bekend van het
WK-voetbal 2010.
BACK to BACK MEDAL
Als ik er dit jaar in slaag om de Comrades Marathon goed te volbrengen dan
ontvang ik de Back to Back medaille. De gele plaquette kan dan ingewisseld
worden voor een groen exemplaar ten teken dat je in twee jaar de Comrades in
beide richtingen goed hebt volbracht.
TEN SLOTTE
Maar voor het zover is (10 juni) staat de Two Oceans Marathon (31 maart) nog
op het programma. Mooi als voorbereiding, want er moeten nog de nodige trainingskilometers worden
gemaakt.
Ten slotte wens ik alle Noordkoppers succes met de voorbereidingen op hun wedstrijden dit seizoen!
Martin Nieuwerf
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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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DE JARIGEN VAN FEBRUARI
Danny den Boer
Gabriëlla Czech
Gerard Eggen
Jenan Jeyaratnasingham
Isa Kollé
Maritza Kroon
Peter Lijtsman
Tineke Privée
Willem Snel
Senna Thijssen
Renata Vermeulen

Axel Boon
Rosalba D’Ignazio
Sandra Hatzmann
Ruben de Jong
Niek Kollé
Karin Kuijper
André Marrenga
Camilla Roelink
Peter v/d Star
André van Tillo
Kees de Weert

Marije Borst
Sjoerd Dekker
Cindy ten Have
Femke Kersbergen
Jan Kooijman
Joop v/d Laar
Mark Mulder
Jelle Ruiten
Marcel Steenvoorden
Cinderella Verhoef

NIEUWE LEDEN
Tijn Dresia
Ravi Eikelenboom
Donna Majoor
Kylie Patereerstand
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Johan van Bremen
Tiana Dekker
Marco de Jong
Raymond Koen
Theo Koster
Erik Leibbrand
Tim Prikken
Johan Schoonheden
Edy Stuijts
Rudy Vermeulen

VOOR U GELEZEN
TRAINEN OP EEN LEGE MAAG?
Trainen voor een hele marathon is een flinke opgave. Trainingsmethoden
die ons helpen zo veel mogelijk uit onze kostbare trainingstijd te halen,
kunnen dan ook makkelijk voet aan grond krijgen bij atleten. Of ze ook
daadwerkelijk een effect hebben, en waarop dan, is niet altijd duidelijk.
Trainen op een lege maag, is zo’n methode. Al toegepast door Olympisch
marathon kampioen Frank Shorter (1972) en Tour de France winnaar in de
jaren negentig Miguel Indurain, is het geen nieuwe methode. Het principe
is simpel. Je eet ’s avonds een gewoon avondmaal, gaat slapen en staat de
volgende ochtend op. Je drinkt een glas water, misschien een kop zwarte
koffie, en gaat dan 30 tot 60 minuten een rustige duurloop doen. Een fietstraining kan ook, maar is in verband
met (verkeers)alertheid, balans en coördinatie wellicht
niet de veiligste optie. Je kunt zeker in de beginfase van
deze
trainingen
last
krijgen
van
lage
bloedsuikerwaardes (hypoglycaemie) waardoor je
wazig kunt zien en je reactievermogen omlaag gaat. Na
de training eet je gewoon je ontbijt. Het algemene idee
is, dat door dit soort trainingen je capaciteit om vet te
verbranden toeneemt en je dus langer met je
glycogeenreserves
(de
opgeslagen
voorraad
koolhydraten in lever en spieren) zou doen. Dit zou dan
duurprestaties bevorderen.
Is dit ook echt waar? Zoals je ook bij elke training
jezelf af moet vragen waarom je juist deze training doet,
moet je dat ook bij dit soort training doen. We geven twee mogelijkheden en bespreken vervolgens of dit wel of
niet gegronde redenen zijn.
Nuchter trainen wel/niet effectief : afvallen
Als men ‘vetverbranding’ hoort, denken velen aan gewichtsverlies. Als je vet kwijt wilt raken, moet je het
verbranden, dus als je meer vet verbrandt, zou je af moeten vallen. Helaas werkt het net iets complexer. Je
gewicht is een functie van de energie die je eet en de energie die je gebruikt. Zwaardere mensen hebben meer
energie nodig dan lichtere mensen, actievere mensen hebben meer energie nodig dan minder actieve mensen.
Welke vorm van energie, dus vetten, koolhydraten of eiwitten, maakt voor gewichtsverlies niet uit. Wel
verbrandt je lichaam makkelijker koolhydraten dan vet en makkelijker vet dan eiwit. Echter, als je de totale
hoeveelheid benodigde energie niet verandert, zal een grotere vetverbranding slechts leiden tot compensatie met
een lagere koolhydraatverbranding. Dus niet tot gewichtsverlies. Om af te vallen zal je minder energie moeten
eten dan dat je nodig hebt.
Nuchter trainen wel/niet effectief: prestatie
Dat nuchter trainen de capaciteit om vetten te verbranden kan verhogen, is de laatste jaren een aantal keer
aangetoond. Dat gaat gepaard met verhoging van de hoeveelheid enzymen die betrokken zijn bij de
vetverbranding. Echter, dit leidde niet tot betere prestaties. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.
Misschien zijn de verschillen er wel, maar zijn ze erg klein. Mogelijk zijn de gebruikte onderzoeksmethoden
niet gevoelig genoeg om een klein prestatieverschil op te pikken. Terwijl een klein verschil wel belangrijk kan
zijn voor topatleten. Ook kan het zo zijn, dat de nuchtere trainingen de rest van het trainingsprogramma
verstoorden. Een goed trainingsprogramma is opgebouwd uit verschillende soorten trainingen, op de juiste
intensiteit en van de juiste duur, met voldoende tijd voor rust en herstel. Een nuchtere training daarentegen, is
heel zwaar. Het voelt als de laatste 10 of 12 km van een marathon. Je hebt dus ook een langere hersteltijd nodig.
Geen wonder dat je dan ’s middags geen zin meer hebt in 1000m-intervallen.
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Heeft nuchter trainen dan helemaal geen nut?
Nuchter trainen mag dan geen aantoonbaar effect op prestatie hebben, topatleten doen het toch 1-2x per week.
Dit is minder raar dan het lijkt, want nuchter trainen is wel een hele goede mentale training. Het is zwaar, je
benen voelen als lood, maar je geeft niet op. Net als in de laatste fase van een (hele) triatlon.
In de praktijk, tips hoe je dat kunt toepassen
*Begin heel voorzichtig, met 20 minuten, en breidt langzaam uit, tot maximaal een uur. Zorg dat je een
noodvoorraadje aan suiker bij je hebt, dat je kan nemen als je echt niet verder kan.
*Denk eraan, dat je voldoende herstel neemt en de rest van je trainingsschema niet in gevaar brengt. Een
intervaltraining uitwisselen tegen 30 minuten nuchter lopen, is dus geen goed idee.
*Intensieve trainingen, waarbij je sterk afhankelijk bent van koolhydraten, moet je niet op een lege maag doen.
Je lichaam heeft dan simpelweg niet de beschikking over de benodigde energie, dus je zal je trainingen op een
te lage intensiteit uitvoeren (ook al zal dat niet zo voelen!).
*Doe nuchtere trainingen tussen de 16 en 6 weken voor een grote race, daarna moet je juist zorgen dat je maag
gewend raakt aan inname van voldoende sportvoeding volgens je wedstrijdplan.
Supplementen
Er is een aantal supplementen op de markt, waarvan beweerd wordt dat ze vetverbranding zouden stimuleren.
Helaas blijkt de wetenschappelijke onderbouwing in de beste gevallen zwak. Cafeïne, carnitine, groene thee en
‘natuurproducten’ zoals ginseng, rode peper en guarana zijn slechts een paar voorbeelden. Eigenlijk is alleen
met cafeïne een verhoogd vetmetabolisme aangetoond, en dan slechts bij relatief lage doses en lage intensiteit
inspanning. Drink je je kop koffie bij het ontbijt, dan is het effect echter alweer teniet gedaan door de
insulinepiek die op je ontbijt volgt. Insuline remt namelijk de vetstofwisseling.
Kortom, lange, rustige duurtrainingen zijn nog altijd hét beproefde middel om je vetverbranding te trainen. Het
optimum ligt daarbij tussen de 65% en 80% van je maximale hartslag. Zoals gezegd zijn vetverbranding en
gewichtsverlies niet noodzakelijkerwijs gekoppeld.
Wél betekent een betere vetverbranding dat je efficiënter met je beperkte voorraad glycogeen omspringt. Zeker
voor een hele triatlon is dit geen overbodige luxe.
(Hanneke Boon, inspanningsfysioloog
Guido Vroemen, sportarts, medisch bioloog
Science in Training Group)
BETER PRESTEREN DOOR KRUIDEN EN SPECERIJEN?
In veel culturen worden kruiden en specerijen van oudsher gezien als krachtige medicijnen voor allerhande
kwaaltjes. Kruidnagel tegen kiespijn, kaneel tegen onrust, … tegen menstruatiepijn. Nieuw onderzoek laat zien
dat deze oude overtuigingen weleens meer
waarheid in zich hebben dan je zou
verwachten. Sommige kruiden en specerijen
blijken namelijk sterke invloed te hebben op
het lichaam. Onder andere een hoog (slecht)
LDL cholesterol, depressies en ontstekingen
kunnen deels worden bestreden met je
kruidenkastje. Lees en leer.
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Ingewikkelde namen voor kleine stofjes: polyfenolen en fytochemicaliën
Polyfenolen zijn water oplosbare stoffen die zich in grote concentraties in planten, kruiden en specerijen
bevinden. Polyfenolen bestaan uit (zoals de naam doet vermoeden) uit meerdere verbindingen fenolen. De
fenolen worden onderverdeeld in onder andere tannines (onder andere in thee), lignines en flavonoïden (onder
andere in rode wijn). Deze stoffen blijken een grote biologische activiteit te bevatten. Polyfenolen blijken een
vaak een ontstekingsremmende werking te hebben en te kunnen beschermen tegen vormen van kanker. Ze
beschermen de lichaamscellen tegen vrije radicalen (zie onder) en verminderen de vorming van vetachtige
stoffen in de bloedvaten.
Kruiden als vervanger van training?
Lichamelijke inspanning zorgt voor een toename van schadelijke zuurstofradicalen in het lichaam (ROS) in de
spieren. Met als gevolg een vermindering van kracht, ontstekingen in en schade aan de cellen. Een geringe
hoeveelheid van deze ROS is nodig om beter te worden van training. Ze zorgen er namelijk voor dat de cellen
en spieren zich wapenen tegen een volgende aanval. De polyfenolen in sommige kruiden en specerijen werken
als natuurlijke antioxidant en gaan een teveel aan spierschade tegen. In een andere samenstelling of andere
dosis kunnen ze echter ook werken als pro-oxidant en zo het effect van een training nabootsen. Zo zou onder
ander quercetine (onder andere in het kruid gingko biloba en St. Jan’s kruid) en resveratrol de effecten van
inspanning (in dierstudies) simuleren en zorgen voor adaptatie van de spieren. Gingko biloba wordt ook in
verband gebracht met verbeterde bloedcirculatie rondom de ogen, een beter geheugen en verminderd risico op
hartfalen, hersen- en zenuwstoornissen (maar ook met een kans op hoofdpijn en duizeligheid).
Minder stress, gunstig cholesterol en een verhoogde stofwisseling
Van een aantal stoffen is de functie wat duidelijker. Knoflook is een specerij dat uitgebreid onderzocht is.
Studies laten zien dat consumptie van een halve teen knoflook per dag kan zorgen voor een daling van 9% van
LDL cholesterol en zorgt voor een vermindering van bloedstolling en hoge bloeddruk (5.5%).
Van gember is ondertussen voldoende aangetoond dat het ontstekingsremmend werkt en onder andere pijn als
gevolg van knieartritis kan verminderen. Meer dan 3000 studies zijn gedaan naar de oorspronkelijk Chinese
specerij. Net zoals zwarte peper en cayennepeper stimuleert het bovendien de werking van de schildklier. Met
een (licht) verhoogde stofwisseling als gevolg. Andere mogelijke gunstige effecten van gember zijn een
verbeterd geheugen, een betere leverfunctie en verminderde stressgevoeligheid.
Keelpijn, slapeloosheid en fertiliteit
Ook het gele specerij kurkuma wordt verondersteld medicinale eigenschappen te bezitten. In combinatie met
quercetine zou het de grootte en het aantal van tumoren in het rectum kunnen verkleinen. Net zoals quercetin is
ook van kurkuma aangetoond dat het bij dieren een ontstekingsremmende en antioxidatieve werking kan
hebben. Mensen met galstenen moeten oppassen met kurkuma, het zou de klachten kunnen verergeren.
Interessant voor atleten zijn de specerijen gemaakt van hagendoorn (meidoorn). Studies laten zien dat de besjes
van deze struik zorgen voor een verwijding van de bloedvaten en zo de bloedstroom stimuleren. Een dalende
bloeddruk, lagere hartslag en gunstig effect op hartritmestoornissen zou het gevolg zijn van regelmatige
hagendoorn consumptie. Wel zou het nodig zijn minstens 6 maanden regelmatig gebruik te maken van die
specerij.
Salie is een ander potentiële weldoener. Van oudsher werd salie in Egypte gebruikt om de fertiliteit te
stimuleren. Later werd het door de Grieken voornamelijk gebruikt om bloedingen te stelpen en keelpijn te
verzachten. Tegenwoordig is bekend dat regelmatige salie consumptie de pijn bij keelontstekingen kan
verminderen, helpt tegen maagproblemen en mogelijk positief werkt bij overmatig zweten. Twee kleine studies
toonden aan dat salie ook als natuurlijk antidepressiva gebruikt kan worden en het humeur en geheugen
stimuleert.
Last van veel stress of maagklachten? Het onschuldig ogende kamilleplantje kan uitkomst bieden. Thee gezet
van verse of gedroogde kamille zou klachten aan de maag en diarree kunnen voorkomen en het makkelijker
maken om in slaap te komen.
(Miriam van Reijen voor Prorun)
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