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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
06-30104490
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

3

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
Gast- en studentenleden
Vanaf derde lid: gezinskorting

(maandelijks)
€ 11,75
€ 9,50
€ 8,25
€ 6,00
€ 3,50

Wedstrijdlicentie per 01-01-2015 (jaarlijks)
Senioren/masters
€ 22,25
Junioren
€ 13,90 (verplicht)
Pupillen
€ 7,85 (verplicht)
Minipupillen
niet van toepassing

De licentiekosten worden gelijktijdig met de januari contributie geïnd.
Administratiekosten nieuw lid en reactivering
€ 6,75
Overschrijvingskosten andere vereniging
€ 9,95

LIDMAATSCHAP EN LEDENADMINISTRATIE:
Ineke Smit
Andromeda 7
1785 DR

menke.smit@hetnet.nl

523114

NB
Gastleden: zij die reeds lid zijn bij een andere vereniging en voor die vereniging uitkomen maar (ook) trainen bij een Noordkop groep.
Studentenleden: zij die vanwege studie elders (dus niet in Den Helder) verblijven/woonachtig zijn en eventueel trainen maar nog wel
voor Noordkop willen uitkomen.
LIDMAATSCHAP EN LEDENADMINISTRATIE
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Contributie betalen gaat in maandelijkse termijnen per automatische incasso.
Opzeggen kan 2 x per jaar namelijk voor 1 juli en voor 1 januari.
Dit moet dan respectievelijk per 15 juni (voor 1 juli) en per 15 december (voor 1 januari)
schriftelijk of per email worden gedaan bij de ledenadministratie.

CLUBBLAD:
Redactie:
Myra van Es Korvetstraat 116
1784 MT
pmvanes-ruder@quicknet.nl
Lay-out:
Ralph de Gast clubblad.noordkop@gmail.com

634090

KOPIJINLEVERTIJDSTIP:

Uiterlijk woensdag 31 januari 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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Zoals elk jaar begin ik ook nu weer met jullie het allerbeste te
wensen voor het nieuwe jaar en ik hoop dat 2018 je brengt wat
je hoopt dat het je brengen zal. Voor mezelf hoop ik dat mijn
blessure snel overgaat en niet meer terugkomt. Want ik heb er
een beetje (boel) de balen van.
Soms gaan mensen verhuizen, krijgen een ander telefoonnummer of/en een ander mailadres. Aan heel wat
instanties moeten die wijzigingen doorgegeven worden en helaas wordt de ledenadministratie van Noordkop
soms vergeten. Mochten er dus wijzigingen zijn, geeft het door aan: menke.smit@hetnet.nl
In dit clubblad is weer veel te lezen o.a. over de nieuwe opzet van het Noordkoploopprogramma en over het
Klaar voor de Start programma. Maar ook aankondigingen van de Indoor en de Noordkopcross, nieuwe
voorzitter van de wegcommissie en afscheid van een oudgediende van de wegcommissie, uitslagen en
verslagen, teveel om op te noemen. Lees ook met aandacht de oproep voor vrijwilligers!
Een grote en kleine loop deze maand: Egmond en natuurlijk de 1e Noordkopcross op 28 januari! Veel succes en
vooral veel plezier.
Myra van Es

Namens

het bestuur wil ik alle (ouders van) leden, trainers en
vrijwilligers een gezond en sportief 2018 toewensen.
Met luide knallen hebben we het nieuwe jaar weer welkom geheten
maar niet nadat bijna 600 deelnemers eerst met de Intersport
Oudejaarsloop het oude jaar hadden afgesloten.
Met de regen die de 31e naar beneden kwam was het voor de vrijwilligers buiten geen pretje. Gelukkig werd het
later bij de 10 km. wel weer droog. Wat zijn we blij met al die mensen die, al dan niet in regenpak, er weer voor
hebben gezorgd dat deze loop weer een succes was. Ook weer wat leermomentjes die kunnen worden
meegenomen voor de volgende keer, zoals de uitgifte en inname van de chip.
Er zijn er nog een paar in omloop, dus mocht je tijdens een trainingsloop er toevallig nog een tegenkomen, raap
deze dan op en lever hem in.
Met de gezondheid van onze voorzitter, Kees Aerts, gaat het helaas niet zo best. Wij zullen er rekening mee
moeten houden dat wij voor zijn functie iemand anders moeten gaan zoeken.
Ook trainer Piet Nuijens kampt helaas met gezondheidsklachten. Wij hopen dat hij snel opknapt en dat we Piet
weer terug gaan zien op de baan. Wij wensen hen heel veel beterschap.
Deze maand staat een indoorwedstrijd op de kalender waarbij alle baanatleten kunnen inschrijven voor een
driekamp. De inschrijving staat nog open tot 13 januari dus meld je aan en doe mee. Hier zijn ook weer veel
vrijwilligers bij nodig maar nu staan ze in ieder geval lekker warm en droog. En nu maar hopen dat er dit jaar
meer duidelijkheid komt of de Gemeente Den Helder de atletiekbaan kan gaan overnemen van de marine. En of
de baan wordt opgeknapt, zodat buitenwedstrijden zonder problemen kunnen worden gehouden. Op dit moment
holt de baan achteruit, terwijl wij als vereniging toch echt vooruit willen lopen.
Ook de wegatleten kunnen in januari nog even lekker crossen. Eind van de maand staat een nieuwe loop op het
programma die bij DOK zal worden gehouden.
We wachten af wat 2018 ons gaat brengen. Ikzelf hoop toch weer een loopstart te maken. Maar anders tot ziens
bij een van onze vele activiteiten op de weg of op de baan.
Ellen Tesselaar
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VAN DE VOORZITTER WEGCOMMISSIE
Hoi Allemaal,
Voor de meeste lezers ben ik een bekend gezicht. Naast mijn vrijwillige taken als
trainer en verkeersregelaar heb ik mezelf aangemeld als Voorzitter Wegcommissie.
Een leuke en uitdagende functie waarin ik probeer het enthousiasme van hardlopers
voor lokale evenementen weer terug te brengen in de vereniging.
We komen volgend jaar met nieuwe evenementen en door het minder wordende
animo voor de strand 3-daagse is hiervoor een andere opzet gemaakt. Ook zijn we
bezig met een heel nieuw hardloopevenement. Maar daar zeggen we nog even niets
over.
De dagen dat allerlei lopers samenkomen voor een gezellige loop, en voor sommigen
strijdbare omstandigheden in een loopje, is altijd een vermaak om naar te kijken of aan mee te doen. Iedereen
heeft daarmee zijn eigen doel voor ogen. We hopen met een nieuw wedstrijdprogramma dus ook meer leden
erbij te mogen verwelkomen.
Verder zijn we nog druk op zoek om de wegcommissie te versterken met nieuwe vrijwilligers. Er zijn meerdere
vrijwilligers die gaan stoppen en die plekken moeten weer opgevuld worden. De vacatures staan verderop in het
blad vermeld.
Bovenal staat het plezier in sport voorop, maar nog belangrijker: een veilige omgeving. Daarom hebben nu alle
trainers een VOG verklaring moeten aanvragen, verder hebben we binnen onze organisatie twee
vertrouwenspersonen kunnen aanstellen. Daar zijn we erg blij mee. Want plezier in sport begint in een veilige
omgeving.
Hopelijk zien we u allen in groten getale terug in 2018 in een gezellige en veilige sportomgeving waar we
kunnen trainen en wedstrijden doen en waar we respect hebben voor elkaar en ieders doel voor de leukste
sportbeleving.
Volg het laatste nieuws op www.noordkopatletiek.nl
Met vriendelijke groeten, Evert van den Burg

VRIJWILLIGERS GEZOCHT:
Binnen de vereniging hebben we altijd veel hulp van vrijwilligers. Soms
gaan vrijwilligers stoppen en moeten de taken weer verdeeld worden of
zijn de taken te belangrijk of te omvangrijk dat het door een vaste
vrijwilliger gedaan moet worden. Daarom zijn we met enige spoed op zoek
naar de enthousiaste vrijwilligers die onderstaande taken willen doen voor
de vereniging. We kunnen u dan al in het 1e kwartaal van 2018 laten
kennismaken met alles wat erbij komt kijken door samen te werken met de terugtredende vrijwilligers.
Naast de wedstrijden zelf is er ook tijd nodig voor de voorbereidingen. Dit bestaat o.a. uit eenmaal per maand
een vergadering op de Ruyghweg met de commissie. Deze duurt meestal ca. 2 uur in de avond en stemmen we
met elkaar af wanneer het eenieder uitkomt om aanwezig te zijn. We hebben verder ca. 8 wedstrijden bij de
wegcommissie.
Lijkt het u iets om te doen kunt u mij mailen: ejvandenburg@quicknet.nl
Met de sportieve groeten,
Evert van den Burg, Voorzitter weg commissie

9

Coördinator start en finish
Opzetten en inrichten van de start- en finishlocatie bij de wedstrijden.
Inzetten van voldoende functionarissen en vrijwilligers bij de wedstrijden ten behoeve
van het uitvoeren van de start en finish procedure inclusief de registratie van de
finishende deelnemers.
Coördinator sponsoring, prijzen/herinneringen
Werving van sponsors ten behoeve van de organisatie van onderscheidene wedstrijden.
Het met inachtneming van de financiële mogelijkheden bepalen van het prijzenschema.
Het verzorgen van de herinneringen voor de deelnemers en de organisatie van een
ordentelijke uitreiking daarvan.
Voor het dagelijks bestuur zoeken we nog:
Een penningmeester (koppel van 2
vrijwilligers mogelijk)
Samen met de voorzitter en secretaris vormt
de penningmeester het bestuur van een
stichting, vereniging of commissie. De taken
van een penningmeester bestaan uit het
beheren van de financiën van deze
organisatie. Daarnaast bepaalt hij of de plannen van het bestuur financieel haalbaar
zijn en vertaalt hij het beleid naar een financieel overzicht.
Wat is een penningmeester?
Een penningmeester houdt zich bezig met de taken die nodig zijn voor de financiële
administratie van een stichting, vereniging, club of commissie. Vaak gaat het om een
vrijwillige (maar eervolle) functie en is het een verzamelnaam voor alle financiële zaken
die bij de organisatie plaatsvinden. Daar kunnen zijn functie en werkzaamheden dus
zowel vergelijkbaar zijn met die van een financieel directeur, als administratief
medewerker.
De taken van een penningmeester?
Aangezien de penningmeester verantwoordelijk is voor alle inkomsten en uitgaven, is
het belangrijk dat hij beschikt over een goed financieel inzicht. Hij werkt meestal met
een boekhoudprogramma. Hij is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve
deel van de organisatie en zijn taken zijn gericht op het in orde houden van de cijfers,
verslagen en overzichten. Daarbij kun je denken aan werkzaamheden als:
de facturatie, of het aansturen en controleren hiervan
het beheren van de rekening en de kas van een organisatie
het debiteuren- en crediteurenbeheer
belastingaangiftes & -aanslagen verwerken
financiële verslagen zoals jaarverslagen of jaarrekeningen
het afsluiten van relevante verzekeringen
het tekenen van betaalopdrachten
het bijwonen van vergaderingen
overige financiële besluiten en werkzaamheden
Welke kwaliteiten heeft een penningmeester?
In theorie zou iedereen die kan boekhouden het kunnen worden, want het is geen
beschermde functie. Maar om de rol te vervullen is het handig als je naast een goed
financieel inzicht beschikt over organisatievermogen, enige bestuurlijke ervaring hebt
en bekend bent met geautomatiseerde systemen. Bij grotere organisaties, waar
regelmatig grote geldbedragen in omgaan, is het niet ongebruikelijk dat er aan de
penningmeester gevraagd wordt om een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen
overleggen.
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NOORDKOP LOOPPROGRAMMA
De wegcommissie heeft ook voor 2018 weer een uitdagend loop-programma samengesteld. Geholpen door de
analyse van Tineke Mellema-Hoving werd door de commissie vooral gekeken naar de deelname van eigen
leden aan deze loopjes. Helaas moest worden geconstateerd dat er door de jaren heen een verminderde
deelname in het algemeen, maar vooral een verminderde deelname door eigen leden plaats heeft gevonden.

Totaaloverzicht aantal deelnemers per loop
2013
Quelderduyncross*
Den Helder-Schagen - 25 km
212
Den Helder-Schagen - estafette#
66
Duinbollenloop
352
Pannenkoekenloop - trio-estafette#
22
Strandloop Huisduinen 1
69
Strandloop Huisduinen 2
87
Halve in 3-dagen**
83
Strandloop Zee van Tijd 1
88
Strandloop Zee van Tijd 2
Overlevingsloop
191
Duincross
483
Oudejaarsloop
611

(inclusief deenemers Noordkop)
2014
2015
2016
2017
30
57
204
244
212
166
69
73
57
50
346
292
276
250
19
14
6
92
58
64
45
35
56
68
75
60
39
61
44
61
75
47
95
46
75
185
***
117
96
444
455
428
430
599
557
526
577

Totaaloverzicht aantal deelnemers Noordkop per loop
2013
2014
2015
2016
Quelderduyncross*
30
Den Helder-Schagen - 25 km
25
23
22
32
Den Helder-Schagen - estafette#
12
13
7
4
Duinbollenloop
117
122
79
77
Pannenkoekenloop - trio-estafette#
22
19
14
Strandloop Huisduinen 1
38
48
35
30
Strandloop Huisduinen 2
42
27
28
29
Halve in 3-dagen**
44
32
18
34
Strandloop Zee van Tijd 1
44
23
30
22
Strandloop Zee van Tijd 2
20
Overlevingsloop
53
54
***
40
Duincross
113
81
84
84
Oudejaarsloop
162
159
124
131
# Aantal teams
* 2016: Try-out/trainingscross met alleen leden Noordkop.
** Deelname aan alle 3 dagen.
*** Niet doorgegeaan i.v.m. slechte weersomstandigheden.
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2017
32
20
2
70
6
32
35
24
48
30
27
78
120

Voor ons genoeg reden om ons programma te 'updaten' en werden een aantal programmaonderdelen geschrapt,
veranderd of nieuw toegevoegd. Zo zijn de 2 strandloopjes vanaf Factor 30 verdwenen en is de 3-daagse ½
marathon uitgesmeerd over een langere periode. Nieuw op het programma zijn de verplaatsing van de
Quelderduyncross op 28 januari naar het DOK-terrein, waarmee we ook deelnemers vanuit de regio proberen te
intereseren en de Napoleon Mijlenloop die we samen met het fietsspektakel van DOK in november denken te
organiseren.
We hopen hiermee een aantrekkelijker programma te bieden aan onze gezondheids-, sociale- of prestatielopers.
Daarnaast is met de trainers afgesproken dat zij in hun trainingen ook rekening houden met dit programma en
leden stimuleren om deel te nemen. Kortom maak gebruik van de geboden gelegenheid zodat we de organisatie
van deze loopjes nog lang kunnen voortzetten.
Mocht je toch niet zo'n zin hebben om mee te lopen of door een blessure niet kunnen, maar je zou ons wel
willen helpen bij de organisatie, stuur dan even een reactie naar wegsecretariaat@noordkopatletiek.nl
Programma wegcommissie SV Noordkop 2018
Zo 28 januari
Noordkop Crossloop (laatste zondag in januari)
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

1e NOORDKOP CROSSLOOP
ZONDAG 28 JANUARI 2018
Inschrijfbureau:
Start en Finish:
Afstanden:
Starttijd:
Inschrijven:
Inschrijfgeld:

Kantine wielervereniging DOK
vóór clubgebouw DOK
jeugd circa 1km; senioren circa 2, 4 of 6km
jeugd 11.00 uur; senioren 11.15 uur
vanaf 10.15 uur
€ 2,00

Er wordt 1, 2 of 3 maal een ronde gelopen over het onverharde DOK circuit.
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VRIJWILLIGER
in the picture…

In het laatste clubblad van 2017 heeft Dennis Curvers een
nieuwe vrijwilliger voorgedragen om even “In the picture”
te staan. Deze maand Wim Ouwens (61).
Wim is lid van Noordkop sinds 01-01-1991, en dus alweer
27 jaar lid. Hieronder vertelt hij zijn verhaal.

“Bedankt Dennis.
Mijn sportieve leven in een notendop. Ik ben begonnen als wielrenner en heb 12 keer de tour de la
Salle gereden bij Jan Verdoes, daarna heb ik 10 jaar triatlons gedaan. Omdat ik moest hardlopen
heb ik me aangesloten bij Noordkop.
Bij Noordkop kreeg ik training van Roel Plas, die ik nog kende van de Tour de Lasalle waar wij
samen sportmasseurs waren.
Omdat mijn zoon Nick ook op Noordkop ging en ik veel meeging, werd mij gevraagd of ik trainer
wilde worden.
Ik ben meteen trainer geworden en een paar jaar en 6 modules verder was ik officieel jeugdtrainer
in 2001.
Omdat er ook op de weg weinig trainers waren werd ik in 2004 looptrainer, wat ik op de dag van
vandaag nog steeds doe.
Op het ogenblik ben ik op de maandag jeugdtrainer en looptrainer van de 18.00-19.00 uur groep en
op woensdag van de 18.00-19.00 uur groep. waar ik veel plezier aan beleef.
Ik nomineer Piet Nuijens waarmee ik vanaf 2001 training geef.”
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Uitslagen Indoorgala op 9 december in Alkmaar
3-kamp
40m kogel
13e Elisa Koningstein
MPC
7.98 4.01
3-kamp
40m kogel
18e Finn Zoutzeling
JPB
8.21 3.42
e
6 Leila Smits
MPB
7.18 4.60
3-kamp
60m kogel
e
28 Amber Adriaansen
MPA2
10.96 5.40

hoog
0.75
hoog
0.90
0.95
hoog
1.05

punten
790
punten
816
1131
punten
1090

600m
3.07.89 (21e)
1000m
4.29.96 (12e)
4.13.32 (6e)
1000m
4.30.73 (24e)

Crosscompetitie voor pupillen en junioren in Castricum
Zaterdag 16 december werd op Camping Bakkum de tweede cross van de regionale crosscompetitie gehouden.
Zo’n 650 jeugdatleten, afkomstig van ruim 15 Noord-Hollandse verenigingen kwamen naar de Kennemer
Duincamping voor een uitdagend parcours over het heuvelachtige bosterrein. De Noordkoppupillen Rover en
Robin Roelink debuteerden met een mooie klassering in de kop van het deelnemersveld bij de B-pupillen. De
derde en laatste voorronde wordt op 27 januari bij Hera in Heerhugowaard gelopen.
De uitslagen van alle Noordkopdeelnemers :
Meisjes jun A
3 Noa Zoon
Jongens jun C
2 Ioann Lobles
16 Niek Kolle
Meisjes jun C
14 Lara Smits
Meisjes jun D1
38 Carmen Zimmerman
Jongens mini
5 Thijmen de Weert
Meisjes pup C
11 Mirthe de Weert
Jongens pup B
7 Rover Roelink
Meisjes pup B
5 Robin Roelink
10 Leila Smits

2500m

10.25

3000m
3000m

11.15
13.15

2000m

9.10

1500m

8.27

750m

4.38

1000m

5.50

1250m

5.47

1250m
1250m

6.13
6.23
Leila Smits en Robin Roelink

Rover Roelink
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Indoorwedstrijd Noordkop
Op zondag 21 januari organiseert SV Noordkop Atletiek voor de 6 e keer een indoorwedstrijd in de sporthal
Sport aan Zee 2 gelegen naast het Lyceum aan Zee aan de Drs. F. Bijlweg 6 in Den Helder.
Aanvang 11.00 uur. We rekenen op een grote opkomst van onze pupillen bij deze thuiswedstrijd!
Het programma bestaat uit een driekamp: 40m sprint-kogel-hoog.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- voor de driekamp.
Inschrijven is mogelijk t/m woensdag 10 januari via pwjjacobs@planet.nl

Januari 2018:
Za 13 januari: 2e voorronde boscross Donkere Duinen
Zo 21 januari: Indoorwedstrijd Noordkop
Za 27 januari: 3e voorronde district-cross Hera, Heerhugowaard
Zo 28 januari: Crosswedstrijd Noordkop bij DOK

GROTE CLUBACTIE
De atleten van SV Noordkop hebben in het jaar 2017 1600 euro opgehaald voor de vereniging. Met dit geld
wordt er nieuwe materialen aangeschaft voor de Athletic Champs. De top 3 van de meeste verkochte loten zijn
ook bekend:
Noah Ellen ( 49 loten verkocht)
Pol Gombault ( 42 loten verkocht )
Pim Nuijen ( 31 loten verkocht)

Assistent trainer Joep van der Wulp heeft afgelopen jaar zich
ingezet om tijdens de atletiek trainingen te helpen.
Bij deze willen we Joep bedanken voor zijn inzet van 2017 en
hopen dat hij in 2018 er mee door gaat
Samantha Kreté
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Indoorwedstrijd
Zondag 21 januari 2018

SV Noordkop
aanvang 11.00 uur

Op zondag 21 januari a.s. organiseert SV Noordkop Atletiek voor de 6 e keer een
indoorwedstrijd in de sporthal Sport aan Zee 2 gelegen naast het Lyceum aan Zee aan
de Drs. F. Bijlweg 6 in Den Helder.
In deze hal kunnen jonge en oudere atleten uitkomen op de onderdelen :
40m sprint, kogelstoten, hoogspringen
Deelname staat open voor atleten van SV Noordkop en de regioverenigingen AV Texel,
AV DOKEV, AV Wieringermeer, AV Hera en TAS’82
De onderdelen zijn :
Pupillen
Junioren C/D
Junioren A/B, sen, masters

: driekamp 40m-kogel-hoog
: driekamp 40m-kogel-hoog
: driekamp 40m-kogel-hoog

Gebruik van spikes is niet toegestaan.
Bij het hoogspringen krijgen de deelnemers op iedere hoogte 2 pogingen. Dit om het
wedstrijdverloop een vlot tempo mee te geven.
De inschrijving sluit op 13 januari. Na-inschrijving is niet mogelijk.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- voor de driekamp voor alle categorieën
Inschrijving dient te geschieden via atletiek.nu
Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden naar NL86INGB0003629667 p/a Javastraat
102, 1782 DG Den Helder onder vermelding van ““inschrijving Indoor 21/01” en de
naam van uw vereniging.
Wij hopen u op 21 januari te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groeten,
Namens de organiserende vereniging SV Noordkop Atletiek,
Samantha Kreté
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EGMOND-BINNEN MIDWINTERDUINLOOP 09-12-2017
Informatie van Le Champion:
Wanneer je in training bent voor de Saucony Egmond Halve Marathon of kwart marathon, mag de
Midwinterduinloop niet ontbreken in je trainingsschema. Met nog een maand te gaan en een 16,8 en 7,6 km op
het programma, een ideale voorbereiding op beide onderdelen!
Ook als je niet in training bent voor de Saucony Egmond Halve Marathon, ben je natuurlijk van harte welkom
bij deze run. Je loopt door het bos, de duinen en over de heide van het Noordhollands Duinreservaat, waar je
zomaar de route van een kudde wilde paarden of Schotse Hooglanders kunt kruisen.
De route kent twee afstanden: 7,6 en 16,8 kilometer. De lopers voor beide afstanden vertrekken tegelijk. Het
parcours kent twee lussen die je -naar gelang de afstand- meerdere keren loopt. De hele route door bos, duin en
heide is met bordjes uitgezet en op de belangrijkste punten staan medewerkers.
Sasja Marsman, Ineke Smit en Gerda Bregman kozen voor de 16,8 kilometer. Er was zon, hagel, regen en een
regenboog en door de zeer zachte ondergrond was het deze keer een zware editie.
Sasja 1.32; Ineke 1.34 en Gerda 1.37.
AMELAND ADVENTURERUN 16-12-2017
Ameland Adventurerun is het avontuurlijke loopevenement tussen Wad- en Noordzee tijdens de Advent, met
afstanden van 5, 10 en 21 kilometer en 1 of 2 kilometer voor kinderen. Alles zit in het parcours: weg, bos,
strand, gras en duin. Het strand was dit jaar goed te belopen, wel met een hagelbui en tegenwind op de
terugweg.
De Noordkopdeelnemers kozen voor de 10km: Suzanne v/d Weide werd 1e V35 in 44.27; Roel Verschoor
55.01; Hester Douma 59.52, Anouk Spruit en Edith Czech liepen samen en finishten in 1.02.52.
CHOCOLADESTOP 19-12-2017

Dinsdagavond 19 december was het de derde keer van de chocolademelk stop.
Ik had al twee keer eerder op donderdagavond tijdens een hardloop training van Renata een chocolade stop bij
mij thuis georganiseerd. Maar omdat ik niet meer met die groep loop op donderdag avond, had ik besloten om
het dan maar op dinsdag te doen. Ik had de groep van François gevraagd (waar ik zelf loop) maar wilde ook de
andere groepen laten mee genieten.
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Dus de groep van Harry en Karin ook gevraagd. Helaas was het voor de groep van Karin te ver weg naar mijn
huis. Dus bleven er twee groepen over.
Overdag had mijn man Paul extra kerstverlichting opgehangen in de steeg zodat deze voor de lopers goed
zichtbaar was. En hij had ook de tuin met kerstverlichting versierd en alles klaar gezet.
Bij de Linie aangekomen vroeg Harry Kraak aan mij: ”wat doe jij hier?Je moet toch de chocomelk warm
maken?” Ik vertelde dat ik gewoon meeging lopen en dat Paul alles warm ging maken en de groepen zou
opvangen
We hadden op die avond onverwacht training van Dennis Curvers, dus vroeg nog wel even of hij wist van het
plan. Gelukkig was dat al afgesproken met François. Tijdens de training vlak bij station zuid zei Marianne
Bremer nog tegen mij: “He Nel we gaan je donderdag wel missen”. Ik vroeg nog waarom. Ze vertelde van de
chocolademelk stop. Ik zei “nee joh daar lopen we nu heen”. Nou dat was voor haar en vele anderen toch een
leuke verrassing.
Vlak bij mijn huis aan aangekomen kwamen we de groep van Harry ook tegen dus kwamen beide groepen
gelijktijdig in de tuin aan.
Velen hadden echt zoiets van: waar gaan we heen door die steeg? Maar eenmaal in de tuin hoorden ze de
kerstmuziek en vonden alle lopers het erg leuk en werd er heerlijk van de chocolademelk of thee en koekjes
genoten.
Voordat we weer verder met de training gingen nog even met ze allen op de foto.We kwamen wel een kwartier
later terug dan normaal maar gelukkig vond niemand dat erg.
Het was weer een geslaagde chocolade stop en op naar volgend jaar.
Nel de Visser
KERSTCROSS OPMEER 26-12-2017
5 kilometer:
Audrey Breur 2e V45 23.58.
10 kilometer:
Ronald Jacobs 47.20; Danny hajos 47.34; Nathalie Dragt 56.00; Harry Kraak 56.55;
Peter Jacobs 57.29; Chris Vermeulen 1.02.19
KERSTLOOP BERGERBOS 26-12-2017
6 kilometer:
Frits van Twuyver 26.17
10 kilometer:
Suzanne v/d Weide 46.57 2e V
15 kilometer:
Erik Leibbrand 1.06.41; Jan Koopman 1.09.20.
DEN HELDER OUDEJAARSLOOP 31-12-2017
Pim Molenaar smaakmaker maar Michiel de Ruiter gaat er met de zege vandoor!
Bijna 600 deelnemers bij de 31e Intersport Oudejaarsloop
Den Helder - Wind en soms regen bepaalden op oudejaarsdag het
beeld van de 31e Intersport Oudejaarsloop. Toch kwamen er bijna
600 deelnemers aan de start. Lange rijen voor de inschrijftafels in de
kantine van FC Den Helder vormden het bewijs dat deze loop op de
laatste dag van het oudejaar al jarenlang erg geliefd is bij de
hardlopers. De jongste atleten beten de spits af met een snelle 1 km.
De zege ging hier naar de DOKEV atleten Milan Leek (3.54 min.) en
Jasmijn van den Berg (4.05 min.).
De ruim 300 vijf kilometer lopers troffen het niet met het weer.
Regen en wind teisterden de deelnemers in Huisduinen en op de
Grafelijksduinweg. Joram Kauwoh (Sportlust) (18.53 min.) versloeg
in mooi gevecht oudgediende Harmen de Vries (19.03 min.). Bij de
vrouwen ging de zege naar Suzanne van der Weide (21.18). Zij bleef
Isa Raadgers 7 seconden voor (21.25 min.)
Theo Koster (scheidsrechter) en Suzanne van der Weide (winnares 5 km)
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Boeiende strijd bij de mannen op de 10 km
De torenhoge favorieten bij de mannen: Michiel de Ruiter en bij de vrouwen Margriet Berkhout maakten hun
faam waar. Vooral Margriet was een klasse apart in het vrouwenveld en zij won met een grote voorsprong op de
nummers twee en drie: Marieke van Lierop (Nova) en Jessica Glasbergen (Sportlust). De Nova atlete finishte in
40.29 min. Bij de mannen was de strijd ongemeen spannend. Eerst vormde zich een kopgroep van vijf man
(Michiel de Ruiter, Pim Molenaar, Filmon Tesfu , Tim Tesselaar en Ferry van der Heide) die tot aan de
strandslag op de Grafelijkheidsduinweg redelijk bij elkaar bleef. Op het strand bij een zeer forse zuidwester
tegenwind gingen de Ruiter (Nova) en Molenaar (Trias) er vandoor. Tesfu moest afhaken doordat een losse
veter hem parten speelde! Op de terugweg in de duinen na het keerpunt bij Falga trok De Ruiter een paar keer
stevig door en liep verschil met Molenaar op tot maximaal 30 meter, maar telkens beantwoordde Molenaar deze
demarrages. Vlak voor de laatste kilometer kwam Molenaar weer bij de koploper en nam brutaal de leiding en
leek zijn zinnen gezet te
hebben op de eindzege. De
Ruiter kwam sterk terug en
finishte uiteindelijk met een
verschil van zeven seconden
op zijn naaste concurrent in
eindtijd van 35.47 min..
Derde werd de plaatselijke
favoriet
Filmon
Tesfu
(Sportlust) en vierde Tim
Tesselaar (Noordkop).
Start van de 10 km
Na afloop werden de prijzen (cadeaubonnen van Intersport Den Helder) uitgereikt door de nieuwe voorzitter
van de commissie wegatletiek: Evert van de Burg. Evenals de dertig voorgaande edities zorgde Jan Groot
ervoor dat alle deelnemers met een fraaie
herinnering (dit keer een toepasselijke
medaille met oliebollen) naar huis gingen.
Verder was er veel lof voor de ruim dertig
vrijwilligers en de EHBO die er ondanks de
soms zeer natte en gure omstandigheden
samen met de wedstrijdorganisatie erin
slaagde om deze 31 editie van de Intersport
Oudejaarsloop goed af te ronden. Daarbij had
de organisatie evenals de voorgaande twee
edities gekozen voor het lopen met een chip.
Hierdoor kon het wedstrijdsecretariaat o.l.v.
Kees Heemskerk
na afloop meteen
beschikken over de uitslagen!
finish Pim Molenaar
1 kilometer:
Tom Jansen
Thom Mulder
Lieke Bijl
Stan Darphorn
Tycho de Man
Louise Jansen
Finn Zoutzeling
Jaron de Weert

0.04.09*
0.04.38
0.04.38
0.04.43*
0.04.46*
0.04.51
0.04.54*
0.04.54

Bram Mulder
Cleopatra Spruit
Myrthe de Weert
Kjelt Visser
Lola Bijl
Iris Postmus
Thijmen de Weert
Jelte Boonstra

0.05.06
0.05.11
0.05.17*
0.05.19
0.05.20
0.05.22
0.05.27
0.05.32

* Tom 3e M9; Stan 1e M8; Tycho 2e M8; Finn 3e M8; Myrthe 3e V8
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Elisa Koningstein
Mila Darphorn
Thijmen Koen
Stijn Lewakabessy
Saar van ’t Spijker
Lis Keizer
Niek Touwen

0.05.34
0.05.48
0.05.56
0.06.04
0.06.12
0.06.51
0.06.57

5 kilometer:
Ioann Lobles
Sven Verduijn
Dick Groenink
Suzanne v/d Weide
Isa Raadgers
Pascal v/d Vendel
Frits van Twuyver
Gineke Oosterhuis
Jacob v/d Wulp
Timo de Wit
Claudia Geldermans
Johan Schoonheden
Edwin de Wit
Nico v Koningsbrug.
Henk Kooijman
Ricardo Link
Marina Langendoen
Danny den Boer
Louis Burggraaff

0.20.34
0.20.39
0.21.09*
0.21.18*
0.21.25*
0.21.26*
0.22.49
0.23.09
0.23.11
0.23.26
0.23.38
0.23.39
0.24.04
0.24.20*
0.24.28*
0.24.37
0.24.38
0.24.56
0.25.40

Johan Lienos
Peter Jacobs
Ruurd Boomstra
Edwin Agema
Simon Abbink
Finn Zoutzeling
Peter Schuijt
Ron de Groot
Ravi Raadgers
Herman Lammers
Reggy Simons
Marianne Meijer
Anja Vlot
Cindy ten Have
Peter v/d Heide
Marloes Schendelaar
Tineke Schenk
Nynke van Dijk
Gerda de Jong

0.25.49*
0.25.59
0.26.14
0.26.28
0.26.37
0.26.50
0.27.14
0.28.04
0.28.10
0.28.11
0.28.11
0.28.34
0.28.35*
0.29.03
0.29.15
0.29.25
0.29.28
0.29.43
0.29.54

Trudi Beerling
Sarah Link
Henrietta Ordelman
Maureen de Groot
Petra de Bock
Kelly Collée
Suzanne de Wit
Inge Mulder
Nel Pot
André v/d Vegt
Annet Wilkens
Marjan Kortbeek
Tara Darphorn
Karin v/d Burg
Ilse Kolmus
Janny Heidman
Anneke Quartel
Donna Quartel
Esther Platte

0.30.08*
0.30.25
0.30.25
0.30.25
0.30.36
0.30.53
0.31.00
0.31.21
0.31.27
0.31.56
0.34.21
0.34.23
0.34.24
0.34.26
0.34.34
0.34.54
0.35.09
0.35.10
0.46.07

* Dick 3e M50; Suzanne 1e V; Isa 2e V; Pascal 3e M40; Nico 1e M60; Henk 2e M60; Johan 1e M70;
Anja 3e V50; Trudi 1e V70
10 kilometer:
Tim Tesselaar
Raymond Koen
Lars Eelman
Ronald Lienos
Ingmar Vink
Erik Leibbrand
Jan Willem Schutte
Ronald Jacobs
Danny Hajos
Jan Koopman
Robert Jan van Vliet
Joost Veenstra
Dennis Curvers
Audrey Breur

0.37.43
0.38.19
0.39.20*
0.42.14
0.42.35
0.43.36*
0.43.45
0.44.14
0.44.29
0.45.13
0.45.57
0.46.07
0.46.08
0.46.25*

Ab Vos
0.47.32
Gert-Jan v ’t Spijker 0.48.02
Maarten Griek
0.48.09
Johan de Jager
0.48.30
Marcel Steenvoorden 0.48.50
Anno v/d Bosch
0.49.19
Martin de Vos
0.49.28
André Marrenga
0.50.17
Nathalie Dragt
0.50.53
Cors van Kruining 0.50.58
Marco Langendoen 0.51.01
Gabriëlla Czech
0.51.51
Rudy Vermeulen
0.53.47
André van Tillo
0.54.31*

Claudia Geldermans
Saskia Marsman
Mark Mulder
Albert Platte
Wouter v Onzenoort
Tineke Mellema
Lammert Jager
Chris Vermeulen
Gineke Oosterhuis
John Klappe
Marco de Jong
Ronald Rijkers
Miriam Smit
Piet Gijswijt

0.54.36
0.54.54
0.55.51
0.55.53
0.56.11
0.58.05
0.58.34
0.59.25
0.59.25
1.00.03
1.00.40
1.06.28
1.11.33
1.11.33

* Lars 1e M40; Erik 3e M50; Audrey 3e V40; André 1e M70
Claudia Geldermans:
Doe eens gek de laatste dag van het jaar ....gewoon de 5 én de 10 km met de Oudejaarsloop doen. Nog even wat
duur in de benen voor Egmond. 5 km lekker stampen in de plassen....wat een pisweer (23.38). De 10 km
gewoon lekker rustig aan gedaan (met zeiknatte schoenen) (54.36).
Iedereen een goed, gezond, gelukkig en sportief 2018!
Frits van Twuyver:
Er stond een flinke woei. Had al weinig zin. Eerste deel mak aan gedaan om de laatste
1500 meter nog even te speren. Was denk ik even teveel aan het speren. In de laatste
bocht lag ik zomaar op de grond. Of zou dat komen dat ik zonder bril liep. Hoop dat
ik geen last van de val krijg. Was dit jaar toch al niet mijn jaar.
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EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUW BEGIN
Het oude jaar 2017 zit er nog maar net op of we hebben onze eerste
Nieuwjaarsstorm al weer te pakken. De afsluiting van het jaar met de
traditionele Oudejaarsloop moest ik dit jaar helaas aan mijn neus voorbij
laten gaan i.v.m. ziekenhuisbezoek in Leiden. En, daar had ik niet bij stil
gestaan: de treinen rijden na acht uur ‘s avonds niet meer op
Oudejaarsavond. Dus plannen bij moeten bijstellen en helaas geen
Oudejaarsloop.
Aan het begin van een nieuw jaar is het mooi om rond deze periode eens
terug te blikken en te kijken wat het nieuwe jaar ons te brengen heeft. Je
ziet allerlei staatjes, lijstjes, opsommingen voorbij komen… Prima, maar
ik hou het liever even bij het benoemen van een aantal (sportieve)
gebeurtenissen.

TWO OCEANS ULTRA MARATHON
Al eerder in 2017 heb ik een stukje geschreven over mijn avonturen in
Zuid Afrika met het lopen van de Two Oceans Ultra Marathon (56K). Dat was meer een vakantie in en rondom het
prachtige Kaapstad. Met op Paaszaterdag, 15 april uiteindelijk de wedstrijd. Een fantastisch parcours langs de Indischeen Atlantische Oceaan. Beelden die ik nimmer zal vergeten. De bergen waar we door, of anders gezegd, overheen
moesten, ook niet! Bloedheet, lange berghellingen. Maar ook een paar steile afdalingen. Dat is overigens moeilijk lopen.
Afijn, de voldoening is groot wanneer je op het sportveld van de Universiteit van Kaapstad uiteindelijk de finishlijn
passeert en blijkt dat je nog één van de eersten bent van jouw groep. Uiteindelijk gefinisht in 5:40:09 uur.

COMRADES ULTRA MARATHON
Slechts zeven weken later wachtte de volgende uitdaging. Daar, waar ik aanvankelijk dacht dat de 56 km van de Two
Oceans een aardige kluif was, bleek dat achteraf gezien alleen maar een mooie voorbereiding op wat me op 15 april te
wachten stond: de Comrades Ultra Marathon (87K) van Durban naar Pietermaritzburg. Van de kust, landinwaarts gelopen.
De zogenaamde Up Run. Eerst ruim veertig kilometer klimmen. Eindeloos lange berghellingen waarvan je letterlijk niet
kon zien waar de top lag, waar de weg rechts of linksaf ging. En dan de hitte. ‘s ochtends om 05:30 uur gestart op het
moment dat het voor ons aangenaam voelt: ca. 18 °C. Zuid Afrikanen vinden dat veelal koud en staan soms met wanten
aan en extra warme kleding in de startvakken. Het is daar ten slotte winter!! Nou, daar merkte ik overdag bitter weinig
van! De temperatuur schommelde rond de 30-31 °C op het heetst van de dag. Geen beschutting of iets dergelijks. Verder
alleen maar feestende en aanmoedigende mensen van begin tot eind langs het parcours. De lucht van de vele barbecues,
mensen gedost in allerlei kledij… één groot volksfeest dat maximaal 12 uur duurt. Althans, de maximale duur van de
wedstrijd. Het feesten begint eerder en eindigt later � �

FINISHEN
Na slechts veertig kilometer te hebben gelopen waren mijn benen van BETON. Ik was nog niet eens op de helft! Afijn,
plannen bijgesteld en het vizier gericht op: uitlopen, afleiding zoeken, benen af en toe laten masseren en finishen binnen
de 12 uur. Men is daar onverbiddelijk: zodra de digitale klok op het finishterrein op 12:00:00 uur staat mag er niet meer
worden gefinisht. Dat wordt ook heel demonstratief in beeld gebracht op grote schermen: de scheidsrechter die met een
„gunshot“ aangeeft dat de maximum tijd van 12 uren om te finishen is bereikt. Onverbiddelijk. Al ben je letterlijk één
meter vanaf de finish (ik heb het meerdere keren zien gebeuren) dan mag je via de zijuitgang het terrein verlaten. Geen
medaille en niet opgenomen in de uitslagenlijst. Dat is iets wat je niemand gunt en wat jezelf absoluut ook niet wilt dat
het je overkomt. Uiteindelijk ben ik ruimschoots op tijd gefinisht in 11:03:34 uur. Samenvattend over de Comrades: a Life
Changer!!

NIEUWE AVONTUREN
Voor 2018 is het programma een beetje hetzelfde. Ik ga opnieuw twee maal naar Zuid Afrika voor het lopen van beide
ultra marathons. Ik kijk er naar uit! Mooie nieuwe avonturen op 31 maart de Two Oceans Marathon gevolgd door de
Comrades Marathon op 10 juni. Dit keer de Down Run van Pietermaritzburg naar Durban. Het zou mooi zijn om ook die
tot een goed einde weten te brengen. Beloning: sowieso de medaille maar ook, en daar gaat het dit jaar om, de Back to
Back medaille. Die ontvang je wanneer in twee aaneengesloten jaren de Comrades in beide richtingen hebt gelopen. Maar
voor het zover is moeten nog de nodige trainingskilometers worden gemaakt. Ten slotte: ik wens alle lezers, clubgenoten
een mooi, sportief en gezond 2018 toe!

Martin Nieuwerf
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AFSCHEID GERARD EGGEN
Gerard Eggen neemt na meer dan 30 jaar afscheid van de (weg) atletiek.
Hij is bijna niet weg te denken op start en finish van de diverse atletiekwedstrijden van SV Noordkop
Atletiek: Gerard Eggen (15-02-1944). Toch komt er op 1 maart aanstaande een eind aan zijn imposante
loopbaan als vrijwilliger binnen onze vereniging en de wegcommissie.

Gerard kwam binnen bij Noordkop als een enthousiaste vader die zijn dochter Melissa begeleidde bij
diverse baanwedstrijden. Na het volgen van enkele jurycursussen ontwikkelde hij zich tot een zeer
gewaardeerd jurylid met als specialiteit: de organisatie rond start en finish en de tijdwaarneming. Gerard
was de man van de timeprinter en door zijn vaak vlekkeloze bediening zorgde hij er mede voor dat de
deelnemers achteraf de juiste tijden op de uitslagenlijst terug konden vinden. Naast jurymens vervulde
Gerard vanaf 1987 tot de begin jaren negentig ook de taak van secretaris binnen de verenging en stond
hij mede aan de basis van de komst van de kunststofatletiekbaan op de Ruyghweg. Zijn droge humor,
maar ook zijn betrokkenheid bij de atletiek, zullen we zeer zeker missen.

Runnersworld Hoorn Crosscircuit 2017
(voorheen roeledevries crosscircuit)
ASSORGIA HELDERSE WINNAAR IN 32E DUINCROSS
De 32e Duincross van SV Noordkop Atletiek kende na tien jaar wachten eindelijk weer een Helderse winnaar.
Gianluca Assorgia (Sportlust) bevestigde zijn goede vorm van de laatste maanden en kwam solo over de finish
op sportpark de Streepjesberg in een eindtijd van 34.36 min. over de 10 km. Zesvoudig winnaar Michiel de
Ruiter (Nova) kwam er dit keer niet aan te pas en finishte als tweede op 20 seconden van Assorgia. Een
opzienbarende rol was er weggelegd voor Filmon Teslu (Sportlust), die in de eerste kilometers door de duinen
brutaal de leiding nam en een strak tempo voerde. Vooral de Ruiter had het in die beginfase moeite en net toen
hij zijn ritme hervonden had plaatste Assorgia aan het begin van de tweede ronde een beslissende demarrage.
Een moegestreden Teslu finishte tenslotte als derde.
De strijd bij de vrouwen, die 6 kilometer liepen, werd na een alles beslissende eindsprint gewonnen door Fanos
Tekle van Loopgroep Aart Stigter. Zij klopte na een felle strijd Manon Kluiver (Nova). Derde werd Jetske van
Kampen (Hylas). Beide laatstgenoemde dames gaan in de laatste wedstrijd van het Runnersworld Hoorn
Crosscircuit in Spierdijk uitmaken wie de eindwinnaar wordt in 2017.
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De 32e Duincross trok uiteindelijk 450 deelnemers waaronder een zeventigtal jonge atleten die een
wedstrijdronde in de Grafelijkheidsduinen liepen.
Alle uitslagen: www.uitslagen.nl of noordkopatletiek.nl.

Foto: Gianluca Assorgia, Filmon Teslu en Michiel de Ruiter
1 kilometer:
Tim Lienos
Rover Roelink
Thom Mulder
Leila Smits
Robin Roelink
Amber Olij
Finn Zoutzeling
Tijn Touwen
Tycho de Man
Sam Kiekebos
Lisa Kiekebos
Fabio Bakker
Bram Mulder
Iris Postmus
Isa Hendriks
Elisa Koningstein
Vinn Rep
Lis Keizer
Charlotte Borst

0.04.39
0.04.39
0.04.44
0.04.59
0.05.03
0.05.06
0.05.07
0.05.07
0.05.07
0.05.11
0.05.18
0.05.21
0.05.31
0.05.35
0.05.34
0.05.56
0.06.06
0.06.06
0.06.54

10 kilometer:
Raymond Koen
Tim Tesselaar
Ronald Lienos
Jean Paul Driessen
Jaap Witte
Ingmar Vink
Jan Cornelissen
Bart Tesselaar
Erik leibbrand
Maarten Griek
Jan Koopman

0.38.57*
0.39.47
0.41.42
0.42.54
0.43.22
0.43.27
0.43.44
0.44.13
0.44.58
0.45.35
0.46.19

2 kilometer:
Sven Verduijn
Ioann Lobles
Niek Kollé
Lara Smits
Ravi Raadgers

0.07.58
0.08.29
0.08.55
0.10.03
0.10.46

3 kilometer:
Isa Raadgers
Timo de Wit

0.13.30*
0.14.33

* Isa 2e V16; Audrey 1e V45

Robert jan van Vliet 0.46.43
Timu Ince
0.47.14
Dennis Curvers
0.48.06
Ruud Kollé
0.49.48
Martin de Vos
0.50.29
Joost Veenstra
0.51.00
Claudi Geldermans 0.52.17
Marcel Steenvoorden 0.52.34
Marco Langendoen 0.53.21
Johan de Jager
0.54.01
Rudy Vermeulen
0.54.14

* Raymond 2e M35
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6 kilometer:
Aiwen Lobles
Charissa Czech
Frits van Twuyver
Audrey Breur
Tibbe Jong
Stephan Privee
Henk Kooijman
Anneke Quartel
Edith Czech
Hester Douma
Herman Lammers
Reggy Simons
Gerda de Jong
Petra de Bock
Nel Pot
Donna Quartel
Kirsten Kooijman
Marjan Kortbeek

0.25.33
0.26.20
0.27.20
0.27.21*
0.28.45
0.28.45
0.31.52
0.33.27
0.35.51
0.36.30
0.36.33
0.37.14
0.37.14
0.40.34
0.40.44
0.41.37
0.42.31
0.45.42

André van Tillo
Willem Snel
Roel Verschoot
Nico v Koningsbrug.
Harry Kraak
Mark Mulder
Renata Vermeulen
Wouter v Onzenoort
Erwin Schoot
Tineke Mellema
Piet Gijswijt

0.54.39
0.54.42
0.54.52
0.54.58
0.55.06
0.56.12
0.56.39
0.57.24
0.57.28
0.57.36
1.11.51

SPIERDIJK SINT GEORGE CROSS 10-11-2017

4200 meter:
Ioann Lobles
Sven Verduijn
Niek Kollé
Isa Raadgers
Ravi Raadgers

0.17.36
0.17.41
0.18.21
0.18.32*
0.24.01

Eindklassement:
Meisjes 16-19:
Vsen:
V45:
Jongens 13-15:
Msen:
M35:
M40:
M60:

8200 meter:
Tim Tesselaar
Ingmar Vink
Charissa Czech
Dennis Curvers
Audrey Breur

0.29.33
0.33.28
0.34.46
0.36.32
0.36.28*

Joost Veenstra
Harry Kraak

0.37.44
0.41.36

* Isa 2e V; Audrey 1e V45

2. Isa Raadgers
5. Charissa Czech
1. Audrey Breur maximale aantal punten: 170!
5. Ioann Lobles; 6. Sven Verduijn; 7. Niek Kollé; 9. Ravi Raadgers
8. Tim Tesselaar; 56. Joost Veenstra
6. Dennis Curvers
6. Ingmar Vink
5. Harry Kraak.

PROGRAMMA WEGWEDSTRIJDEN SV NOORDKOP 2018
Zo 28 januari
Noordkop Crossloop (laatste zondag in januari)
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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Nieuwsbrief 1, december 2017
Energiek en vitaal met Klaar voor de Start?! Den Helder
Nieuwsbrief bestemd voor huisartsen, medewerkers POH_GGZ, psychologen, sociaal en maatschappelijk werkers en
andere belangstellenden.
Inhoud:
- Energiek en vitaal met Klaar voor de Start?! Den Helder
- Cursus start op donderdag 1 februari
- Thema’s binnen gezondheidsvoorlichting (psycho-educatie)
- Achtergrond van project
- Suggesties of meer informatie?
Energiek en vitaal met Klaar voor de Start?! Den Helder
Nu het nieuwe jaar eraan komt is het de ideale tijd om aan de slag te gaan met goede voornemens. Voor mensen die zich
energieker en meer ontspannen willen voelen start op donderdag 1 februari een nieuwe cursus Klaar voor de Start?! Den
Helder. Dit is een gezamenlijk project van Amici Zorgt, Achilles, GGZ NHN, Vicino NHN, de sportaanbieders SV
Noordkop (atletiekvereniging) en Rik Bodylanguage (sportschool). Dit project richt zich op volwassenen die wel eens
last hebben van lichte tot matige depressieve klachten of zich fitter willen voelen ná burn-out klachten.
Klaar voor de Start?! is een laagdrempelige cursus van 12 bijeenkomsten waarbij een (hard)loopcursus gecombineerd
wordt met gezondheidsvoorlichting. Daarnaast is er de mogelijkheid om binnen dit project kennis te maken met sporten
als Tai-Chi, Yoga en Fitness.
Cursus start op donderdag 1 februari 2018
Op donderdag 1 februari start de eerste cursus Klaar voor de Start?! Den Helder. Er is één keer per week een
bijeenkomst. In totaal zijn er 12 bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 t/m 8 is van 18.30 tot 20.30. Om 18.30 start de
gezondheidsvoorlichting en om 19.30 het wandel of hardloopgedeelte onder begeleiding van een ervaren hardloop en
wandeltrainer. In bijeenkomst 7 t/m 10 kan er gebruik worden gemaakt van een optioneel sportaanbod. Er kan kennis
gemaakt worden met sporten als Tai-Chi, Yoga en Fitness.
Opgeven kan bij tites@sportservicenoordholland.nl of via jouw.teamsportservice.nl/den-helder
De thema’s binnen de gezondheidsvoorlichting
De gezondheidsvoorlichting beoogt om het risico op het ontwikkelen van een depressie bij volwassenen met lichte tot
matige depressieve klachten te verminderen. Inhoudelijk zijn de voorlichtingen gericht op het vergroten van kennis over
een meer gezonde leefstijl en praktische tips in deze richting. Informatie over de relatie tussen lichaam en geest,
ontspanning en stress, voeding, slapen en piekeren komt aan bod. Vaardigheden om gezonder te leven en actiever voor
jezelf te zorgen worden toegelicht.
Achtergrond van het project
Uit onderzoek van de GGD Hollands Noorden kwam naar voren dat 35% van de volwassenen in Den Helder een
aanzienlijk risico loopt op depressieve klachten. Een depressie vormt met diabetes en hoge bloeddruk de top 3 van de
meest voorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijken in Den Helder (ROS-wijkscan van ZONH). Naar
verwachting zal de komende jaren het aantal volwassenen waarbij huisartsen een depressie constateren alleen maar
toenemen (2040 ten opzichte van 2013, stijging met 17,3%).
Tegen de achtergrond van deze cijfers, peilden GGZ Noord-Holland-Noord en Sportservice NoordHolland in 2016 de
wensen en behoeften aan sport en bewegen onder inwoners die gebruik maken van de generalistische basis GGZ. Daarbij
gaven veel ondervraagden aan interesse te hebben in wandel- en hardloopactiviteiten die gericht zijn op het vergroten van
de lichamelijke én mentale gezondheid, daarnaast is er veel behoefte aan een sportaanbod zoals Yoga of Tai-chi. Na een
gesprek met SV Noordkop werd besloten om in samenwerking met eerder genoemde partijen een subsidieaanvraag te
doen bij ZonMw om de landelijk erkende cursus Klaar voor de Start?! uit te kunnen voeren. In 2017 werden de nodige
voorbereidingen getroffen om in januari 2018 daadwerkelijk van start te kunnen.
Suggesties en/of meer informatie
Wij hopen u middels deze nieuwsbrief op de hoogte te hebben gebracht van het verloop van het project Klaar voor de
Start?! Den Helder. Voel u vrij om deze nieuwsbrief door te sturen binnen uw netwerk.
Mocht u suggesties of vragen hebben met betrekking tot het project,
dan kunt u contact opnemen met Tanja Ites van Team Sportservice Den Helder.
Telefoon 0645251267 of tites@sportservicenoordholland.nl
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DE JARIGEN VAN JANUARI
Edwin Agema
Jan Dito
Marcel Jordens
Nico van Koningsbruggen
Shakir Mohamud
Charly Overgaauw
Pieternel Ruiten
Inge Sijnesael
Ellen Tesselaar
Nel de Visser

Ruurd Boomstra
Trudi Dito
Esthet Kalbfleisch
Djoao Lobles
Henk Mosk
Yanic Prins
Anneke Schendelaar
Reggy Simons
Frits van Twuyver
Jaron de Weert

Erna van Bremen
Ronald Jacobs
Jan de Klerck
Jim v/d Mee
Bram Mulder
Ravi Raadgers
Rick Schuddeboom
Miriam Smit
Henk Verblauw

Annelies Bruijstens
Raymond Jager
Savantigha Koorndijk
Bart v/d Meer
Amber Olij
Cor Rieuwers
Peter Schuijt
Marije van Straaten
Michelle Versluijs

NIEUWE LEDEN
Jane Heidweiler
Gert-Jan van ’t Spijker

Fiep Jansen
Saar van ’t Spijker

Thomas Lewis
Jort Weerstand

OPZEGGINGEN
Onno Aerts
Stanley Bornebroek
Kyana Donkers
Dick Groenink
Lindsay Hoedemaker
Sarah Jansen
Esther Kalbfleisch
Henk Kooijman
Marina Langendoen
Eric Nottelman
Rosanne Pijnacker
Lynn Prikken
Gerrit Schmidt
Ryan Steenvoorden
Luuk Verhoeven

Corrie Ahmed
Peter Bouw
Nienke van Ewijk
Mexx Grootjans
Raymond Jager
Jenu Jeyaratnasingham
Leroy Kapitein
Savanitgha Koorndijk
Aart Lodder
Charly Overgaauw
Gerda Plas
Abigael Raben
Gioia Secci
Chelsea Striet
Wessel v/d Wal

Ysabel van Asten
Joost Bussem
Ciska van Gemert
Kieke Haaksma
Mika Jansen
Marcel Jordens
Coen v/d Kerkhof
Deborah Krijnen
Jolanda Luyckx
Nineke Pieters
Odin Polmans
Arne Reenders
Krista Skacel
Aishel Tissen
Ronald Weistra
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Vera Bisdonk
Dianne Conijn
Sem Gombault
Anneke Hingstman
Paula Jansen
Frank Jurrius
Ron van Kessel
Megan Kruijer
Jeroen Luyckx
Jesper Pijnacker
Anita Post
Ria Rolsma
Jeannette Smit
Herman v Veldhuizen

VOOR U GELEZEN
LANGZAME DUURLOOP
Langzaam je lange duurloop afwerken voelt misschien niet vermoeiend, maar is
onmisbaar in een goed trainingsschema.
Deze duurloop is een training die iedere hardloper wel in zijn of haar
trainingsprogramma heeft opgenomen. Waarschijnlijk wordt er echter in de meeste
duurlopen veel te snel gelopen. Wat is dan een goed tempo van een lange langzame
duurloop?
Een goede vuistregel luidt: doe over je langzame kilometers zo’n twee minuten
langer dan over de kilometers tijdens je beste vijf kilometer.
Eigenlijk kun je nooit te langzaam lopen. Het lastigste is nog de lage
hartslagen aanhouden die daarbij in je schema opduiken. Toch mag je
best vaker heel langzaam lopen. Kom in ieder geval niet elke keer
uitgewoond thuis.
Het te snel lopen van je traag bedoelde duurlopen is schadelijk omdat
je er langer van zult moeten herstellen. Bovendien loop je een grotere
kans op blessures. En het is al helemaal niet leuk gaandeweg te
moeten vaststellen dat je jezelf overschatte en danig in tempo terug
moet vanwege op de loer liggende uitputting of hongerklop. Besef ten
slotte dat je zo in de verkeerde zones kunt trainen, en de belangrijke
vetverbrandingzone niet optimaal aanspreekt.
HOE KOM IK EEN STAP VERDER BIJ HARDLOPEN? ZES TIPS
Met het nieuwe jaar komen ook de goede voornemens. Misschien wil je wel een stap verder komen bij het
hardlopen. Hoe doe je dat?
Wellicht heb je voor 2018 jezelf voorgenomen om bij het hardlopen een nieuw doel te realiseren. De eerste
keer een 5 of 10 kilometer, halve of hele marathon. Of die afstand in een steeds snellere tijd lopen. We trainen
ervoor, maar zijn soms zo gevangen in onze dagelijkse gewoonten, dat we niet meer inzien, dat die gewoonten
er niet meer aan bijdragen om beter te worden. Daarom is het goed dat we ons daarvan bewust worden. Maar
hoe moet het dan wel? Hieronder volgen zes tips:
Vergroot de afstanden
Wanneer je toewerkt naar een nieuw doel en je je duurvermogen wilt versterken, is het verstandig om langere
afstanden te gaan trainen en daarbinnen ook work-outs op te nemen. Het zorgt ervoor dat het aantal haarvaten
toeneemt, evenals het aantal mitochondria, de celorganellen, die functioneren als energiecentrale van een cel.
Ook draagt het bij aan een betere vetverbranding tijdens het hardlopen, past het je spiervezels aan en zorgt het
voor meer glycogeen (opgeslagen koolhydraten). Al deze veranderingen in je cellen maken dat je langer een
bepaald tempo kunt volhouden omdat je lichaam beter zuurstof gebruikt en beter de energie produceert die je
nodig hebt.
Bij het vergroten van afstanden zijn wel een aantal zaken van belang:
• Neem de tijd om de afstand te vergroten.
Te snel de afstand vergroten leidt tot een grotere kans om overtraind of geblesseerd te raken.
• Besteed aandacht aan het herstel na afloop.
Via rust, oefeningen om je lichaam soepel te houden of bijvoorbeeld een massage.
• Vertrouw in waar je mee bezig bent.
Resultaten zijn niet altijd meteen zichtbaar. Geduld is hierbij daarom een schone zaak.
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Maak herstel belangrijk
Veel hardlopers zijn soms letterlijk en figuurlijk moeilijk af te remmen. Ze willen
mentaal elke dag op de toppen van hun kunnen hardlopen en zouden het liefst zo min
mogelijk rust nemen. Toch is dat wel nodig om resultaten te boeken. Juist een goed
herstel in de dagen dat je niet op je toppen hardloopt, zorgt ervoor dat je op de dagen
dat je dat wel doet, vooruitgang boekt. Omdat we tegelijkertijd ook weten dat te
weinig stimuli voor je lichaam op hersteldagen ook niet goed zijn, moet je als
hardloper op hersteldagen daarin een goede balans vinden. Dit kan door je afstand aan
te pas sen, maar bijvoorbeeld ook door het hardlooptempo terug te schroeven.
Daarnaast is het essentieel om goed en voldoende te slapen. Wie te weinig slaapt, of
niet het belang van slaap onderkent bij het herstel, is op den duur niet meer in staat
om de gewenste resultaten te boeken.
Zorg dat je een complete atleet wordt
Een hardloper wil het liefst alleen hardlopen om beter te worden. Toch is het ook belangrijk om via oefeningen
je hele lichaam te trainen. Daarbij kent iedereen natuurlijk de core stabibility oefeningen, maar ook andere
oefeningen bijvoorbeeld met medicijnballen of (met mate) met gewichten maken je tot een betere atleet. Een
lichaam dat als geheel beter getraind is, is meer in evenwicht en daardoor ook in staat om bij het hardlopen
beter te presteren. Wel moet je daarbij altijd waken voor overbelasting.
Wie het toch liever in de hardloopsferen houdt, kan kiezen voor intensieve heuvel op oefeningen zoals korte
sprintjes.
Eet verstandig
Het lijkt vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd struikel je op
internet over de adviezen wat onder ‘verstandig eten’ wordt
verstaan. Een goed uitgangspunt is in ieder geval om uit te gaan
van de positieve benadering – wat draagt bij aan mijn gezondheid
en mijn prestatie – en niet de negatieve - wat is funest.
Een belangrijk uitgangspunt is om vers voedsel zoveel mogelijk
als uitgangspunt te nemen en om verwerkt voedsel te beperken.
Daarin hoef je ook weer niet door te slaan. Wanneer je het eerste
doet is het tweede met mate toegestaan.
Wees je in ieder geval ervan bewust dat voedsel niet alleen brandstof voor energie is, maar dat het ook je
cardiovasculair systeem en je herstelvermogen verbetert en ervoor zorgt dat je langer gezond blijft.
Realiseer je bovendien dat verstandig eten tijd en focus vraagt. En geduld, want de effecten zijn niet altijd
meteen zichtbaar. De verleidingen van verwerkt voedsel zijn groot. Toch is het nodig om ze te weerstaan om op
den duur beter te presteren.
Wees positief
Veel hardlopers zijn perfectionisten. Ze willen het beste resultaat en het liefst ook nog
zo snel mogelijk. Toch k an dit ook hun valkuil zijn. Wanneer ze een bepaald resultaat
bij het hardlopen niet meteen halen, leidt het tot negativisme, zelfkritiek en stress.
Dit kun je ondervangen door er anders tegenaan te kijken en te beginnen met het
tellen van je zegeningen: wat is het heerlijk dat ik lichamelijk dit kan doen en wat is
het heerlijk dat ik dat in de buitenlucht kan doen en wat is het eigenlijk een prachtige
omgeving waarin ik loop.
Begin kortom met het genieten van het hardlopen op zichzelf in plaats van meteen te focussen op prestaties en
resultaat. Uiteindelijk komt zo’n positieve instelling namelijk ook ten goede aan je prestaties! De ervaring op
zich is namelijk niet te veranderen, wel de manier waarmee je ermee omgaat.
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Wees volhardend en consequent
Geduld is essentieel om op den duur beter te presteren. Juist een hardloper moet zich dit elke dag opnieuw
realiseren. Wanneer je je wilt verbeteren, zul je volhardend moeten zijn en veel geduld moeten hebben. Je zult
je moeten realiseren dat door vol te houden je een basis legt voor betere prestaties in de toekomst. Je lichaam
verandert namelijk niet van de ene op de andere dag. Daar is tijd voor nodig. Als je je lichaam daarvoor de tijd
geeft, zal je lichaam je daarvoor op den duur belonen.
Hardlopen gaat niet om instant beloningen, hardlopen gaat om beloningen op de lange termijn. Moeilijker en
tijdrovender, maar juist daardoor ook waardevoller. Wie zich dat steeds voor ogen houdt, kan het elke keer
opnieuw opbrengen om het vol te houden.
( Peter Bekkering voor Prorun)

ADEMEN; DOOR DE NEUS OF DOOR DE MOND?
Hardlopen is op het oog de makkelijkste sport op aarde. Gewoon zo snel mogelijk je ene been voor de andere
zetten. Wie dat het beste kan, wint. Mooi niet. Iedere loper kan je vertellen dat hardlopen venijnig lastig is. Hoe
moet je afzetten en hoe kun je het beste landen? Lange of juist een korte pas? En wat te denken van die
vermaledijde armzwaai?
Als je dan je bewegingen een beetje in de smiezen hebt, kun je meteen aan een nieuw onderwerp beginnen. Je
ademhaling. Voor veel lopers is het onder controle krijgen en houden van hun ademhaling zo’n beetje het
moeilijkste wat er is. Want hoe krijg je dat in vredesnaam voor elkaar?
Neus of mond
Beginnende lopers vertellen elkaar vaak dat de ideale loper door zijn neus inademt en door zijn mond uitademt.
Dat klopt mooi niet. Door je neus krijg je veel te weinig lucht binnen om je lijf intensief aan het sporten te
krijgen. Door het mondje dus (en als je daarbij ook nog eens door je neus ademt is dat natuurlijk prima).
De mythe dat je in de winter door je neus moet ademen, omdat de lucht anders te koud is, moet overigens ook
vooral een mythe blijven. We leven hier niet in Siberië en je krijgt het echt wel warm genoeg als je flink rent.
Leer jezelf aan om zodra je gaat rennen meteen te beginnen met door je mond te ademen, anders raak je binnen
no time in ademnood.
Diep via de borst ademen
Vraagje: wanneer krijg je meer lucht binnen, als je diep ademhaalt of kort en oppervlakkig als een hijgend
paard? Juist. En toch hoor je in het park heel veel lopers ademhalen in een vernietigend tempo. Probeer dit te
veranderen, want dat loopt echt een stuk beter. En als je dan toch bezig bent: adem zoveel mogelijk via je buik.
Op die manier krijg je veel meer zuurstof binnen en daar profiteren je hardloopbenen weer van. Ook vermindert
dit de kans op hardloopvijand nummer 1: steek in je zij.
Nog meer tips
Deze site zetten nog een paar andere handige adem-tips op een rijtje. Zoals daar zijn:
- Probeer bij elke twee a drie passen te ademen. Dat zorgt voor een mooie adembalans.
- Als je net begint met hardlopen, hou dan de ‘praat-grens’ aan. Loop op zo’n tempo, dat je nog kan praten,
zonder buiten adem te raken. Zo weet je zeker dat je niet veel te hard loopt.
- Heb je last van je ademhaling, dan doet even stoppen vaak wonderen.
- Focus vooral op het gecontroleerd uitademen. Inademen doe je toch wel.
De laatste tip is een dooddoener en geheel tegenstrijdig met al het bovenstaande: laat het los. Vaak is het zo dat
hoe meer je over je ademhaling nadenkt, hoe slechter het gaat. Leer jezelf zo snel mogelijk een effectieve
manier van lucht happen aan en geniet daarna weer lekker van de omgeving en het brandende gevoel in je lijf
(en je longen).
(Sebastiaan Timmermans voor Prorun)
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