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4/5/6 juli: halve marathon in drie dagen
19 juli/2 augustus: zee van tijd strandloop
30 augustus: overlevingsloop
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BESTUUR:
Voorzitter:

Kees Aerts

Secretaris:

Ellen Tesselaar

Penningmeester:

Jan Dito

Algemene Zaken:

Erik Leibbrand

Soembastraat 67
1782 SM
cajm.aerts@me.com
Clematistraat 52
1783 HS
secretaris@noordkopatletiek.nl
Javastraat 102
1782 DG
jandito@quicknet.nl
Ooievaarstraat 20, 1781 VP

Technische zaken:

Marchel Keppel

R.W. van de WIntstraat 10 , 1789 BB

Baanatletiek:

Martijn Nuijens

B.Breetstraat 3
1781 CV
nuijens@gmail.com
G.P. Blankmanstraat 43 1785 CG
jaw.schutte@quicknet.nl

06-30104490

Kruiszwin 1112 1788LA
wegsecretariaat.noordkop@gmail.com

06-21860583

Wegatletiek:

Jan-Willem Schutte
( tot augustus )
WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Dames/Heren en
Junioren A/B weg:
Kees Heemskerk
Dames/Heren en
Junioren A/B baan:

Tiana Dekker/
Rudy Vermeulen

627759
610523
627208
646489 /
06-30722087
623456 /
06-53192229

631258

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

626814
523114
615267
645001
646412
06-41850587
634668
668158
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Trainers Baanatletiek:
Naam
Axel Boon
Daniël Adriaansen
Jacob van der Wulp
John Klappe
Joke Krete
Lawrence Raadgers
Piet Nuijens
Raymond Koen
Rene de Man
Samantha Krete

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 30 augustus om 24:00 uur.
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TRAININGSPROGRAMMA ZOMERSEIZOEN 2017
PUPILLEN C + MINI’S
Maandag
17.00-18.00 uur
Woensdag
17.00-18.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

René de Man
Lawrence Raadgers

PUPILLEN B
Maandag
Woensdag

18.15-19.15 uur
18.15-19.15 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

Rene de Man
Lawrence Raadgers

PUPILLEN A 1E JAARS
Maandag
17.30-18.30 uur
Woensdag
17.30-18.30 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

Jacob v/d Wulp
Joke Kreté
Joep van der Wulp

PUPILLEN A2E JAARS
Maandag
18.45-19.45 uur
Woensdag
18:45-19.45 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

Jacob v/d Wulp
Joke Kreté
Joep van der Wulp

JUNIOREN D
Maandag
Woensdag

18.30-20.00 uur
18.30-20.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

Axel Boon
Samantha Kreté

JUNIOREN C
Maandag
Woensdag

19.00-20.30 uur
19.00-20.30 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

John Klappe
Daniel Adriaansen

JUNIOREN A/B + SENIOREN
Maandag
18.30-21.00 uur
Woensdag
18.30-21.00 uur
Donderdag
18.30-21.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg
Ruyghweg

Piet Nuijens
John Klappe

JUNIOREN ABC / SENIOREN / MST
Maandag
18.30-21.00 uur
Woensdag
18.30-21.00 uur
Donderdag
18.30-21.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg
Ruyghweg

Piet Nuijens

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

Ruyghweg
Ruyghweg
Huisduinen Storm aan Zee

Raymond Koen
RaymondKoen/Mats Smit
Raymond Koen

WEGATLETIEK
Maandag:
18.00-19.00 uur

Duinoord

18.45-20.00 uur

Duinoord

Niveau 3 / 4

19.00-20.15 uur

Julianadorp Bibliotheek

Niveau 3/4

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

Dinsdag:
08.30-09.30 uur

Ruyghweg

Niveau 3 / 5

Renata Vermeulen

18.30-19.45 uur

Donkere Duinen

Niveau 4 / 5

18.30-20.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 3 / 4

18.30-20.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 1 / 2

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

Woensdag:
18.00-19.00 uur

Ruyghweg

Donderdag:
09.00-10.00 uur

Duinoord

Niveau 3 / 5

Renata Vermeulen.

18.30-19.45 uur

Duinoord

Niveau 3 / 5

18.30-20.00 uur

Ruyghweg

Niveau 3 / 4

Renata Vermeulen
Chris Vermeulen
Karin v/d Burg
Harry Kraak

18.30-20.30 uur

Ruyghweg

Niveau 1 / 2

Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit

Zaterdag:
09.00-10.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 5

09.00-10.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 3 / 4

09.00-10.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 1 / 2

09.00-10.30 uur

Julianadorp Dorperweerth “Kingsway”.

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

Aangepaste Sportbeoefening

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

Donkere Duinen

Niveau 3 / 5

Wim Ouwens
Ineke Smit

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

*Ondersteuning door poule ass. trainers in onderling overleg ( Matthieu Magielsen, André Marrenga)

HALVE MARATHON DRIEDAAGSE

Dinsdag/woensdag/donderdag 4, 5 en 6 juli

JULIANADORP ZEEVANTIJDSTRANDLOPEN

Woensdag 19 juli en 2 augustus

OVERLEVINGSLOOP

Woensdag 30 augustus
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De zomer heeft zich weer van alle kanten laten zien: van bloedheet
naar koel, van windstil naar een zomerstorm, van volop zon naar
regen, en zal dat ook de komende maanden wel blijven laten zien.
Hopelijk dat het volgende week met de halve in drie dagen zowel voor
de lopers als de supporters als de vrijwilligers goed loop/kijk/hulpweer wordt.
Als ik getraind heb vind ik het lekker om ’s avonds een biertje te drinken. In Voor u Gelezen staat een artikeltje over
alcohol na het trainen en dat dat geen goed idee is. Ik schrok in eerste instantie, maar gelukkig doe ik het wel goed, ik
drink eerst veel water en eet goed. Maar het is nog veel beter als ik in het vervolg een alcohol vrij biertje neem.
Bij de jaarvergadering werd afscheid genomen van Jan-Willem Schutte als voorzitter van de Wegcommissie. Tot augustus
blijft hij in functie met de hoop dat een nieuwe voorzitter zich zou aandienen. Helaas is dat nog niet gebeurd. Heb je
interesse in deze functie en wil je er meer over weten, neem dan contact op via: secretaris@noordkopatletiek.nl
Het volgende clubblad komt in september uit. Het is wel zeker dat veel van jullie in de tussenliggende tijd nog ergens
wedstrijden gaan lopen, gooien, werpen of springen. Schroom niet om je belevenissen aan mij door te geven, dan hebben
we ook in september weer veel te lezen..
Fijne, zonnige, maanden

Myra van Es.

De

laatste dag van Sail en de Vlootdagen was voor mij een
competitiewedstrijd in het altijd mooie Alphen aan de Rijn. De
overige dagen heb ik wel genoten van de zeilschepen, het vuurwerk
en alle andere activiteiten. Tussendoor nog een kar opgehaald in
Castricum voor de pilot Athletic Champswedstrijd van 1 juli op de
Ruyghweg. Athletic Champs is het nieuwe pupillenvoorland. Wij noemen het de upgrade naar pupillen 2.0 om in de
moderne tijd mee te gaan.
Intussen is de Ingeloop ook weer geweest en hoop ik dat de koffie weer goed gesmaakt heeft.
Donderdag 29 juni is het jaarlijkse sportgala geweest, waar dit jaar
weer een aantal Noordkoppers op het podium heeft gestaan.
De afgelopen maand was een drukke maand met de
pupillencompetitie op de Ruyghweg als uitschieter met 266
deelnemertjes en zeker zoveel ouders en trainers, waardoor het
sportpark weer eens goed vol was. Het was een zeer geslaagde dag
waarbij alle vrijwilligers zich weer van hun beste kant hebben laten
zien. Hartelijk dank daarvoor.
De eerste twee strandloopjes zijn geweest en het seniorenteam heeft
zich geplaatst voor de finale van de 3e divisie. Dit was dit jaar
minder vanzelfsprekend dan in voorgaande jaren en dat heeft toch
wel iets te maken met het gemis van Jaap Wassenburg, die zich altijd
hard maakte voor de seniorenploeg. Jaap is alweer een jaar geleden
van ons heen gegaan en dat laat zich nog steeds voelen binnen de vereniging, maar het zorgt ook voor een sterkere band
tussen de trainers en overige vrijwilligers.
Vooruitkijkend komt het NK junioren komend weekend, waar Djoao Lobles zijn uitstekende seizoen kan bekronen met
misschien wel een Nederlandse titel, maar daarvoor moeten er eerst nog twee races gelopen worden. Dichter bij huis zijn
er drie uitnodigingen geweest van scholen en Sportservice om een atletiekdag te verzorgen. Daarvoor zijn 7 juli voor
Schakel aan Zee, 17 juli voor de Pijler en 26 juli voor de Jevak, waarbij onze pupillen ook uitgenodigd zijn, op de
kalender gezet en hopen we dat we met onze vrijwilligers weer tevreden gezichten kunnen laten ruiken aan de
atletieksport.
In september organiseren we samen met sportservice een rollatorloop op het sportpark. Dit is meer in het kader van het in
beweging krijgen van mensen die niet meer zo goed uit de voeten kunnen. Dit heeft een meer sociaal karakter maar is niet
minder belangrijk.
En dan hebben we daarvoor natuurlijk nog een vakantieperiode, waarin de wegatletiek nog diverse uitdagingen heeft te
bieden zoals de halve marathon in drieën. Zoals u ziet zijn er genoeg uitdagingen voor de vereniging op sportief gebied.
Deze activiteiten worden altijd mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers en die willen we graag in het zonnetje zetten op
8 juli tijdens de vrijwilligersdag.
Intussen lijken er ook bewegingen te zitten in de onderhandelingen van de gemeente met de Marine en de
Rijksvastgoeddienst aangaande de toestand van het sportpark. Het lijkt erop dat het sportpark wordt afgestoten door
Defensie. Wat er daarna gaat gebeuren is voor ons nog steeds koffiedik kijken. We horen er helemaal niets over, behalve
af en toe een geruchtje vanuit D66 of de atletiekunie, maar daarmee houdt het wel zo’n beetje op. Ik hoop wel dat er
straks inspraak van de vereniging zal zijn bij het inrichten van de Ruyghweg 2.0.Ik wens iedereen nog veel sportieve
uitdagingen en plezier toe de komende twee maanden en een mooie vakantieperiode, zodat we in september weer aan de
start verschijnen.
Kees Aerts
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Noordkop-Atletiek stelt vertrouwenspersonen aan
voor wie te maken krijgt met ongewenst gedrag
Noordkop-Atletiek stelt vertrouwenspersonen aan voor wie te maken krijgt met ongewenst gedrag
Bij Noordkop vinden we het belangrijk dat iedereen in een prettige, fijne en veilige omgeving kan
sporten. Er bestaan bij de club dan ook allerlei initiatieven om daarvoor te zorgen. Zo wordt er voor alle
trainers een verklaring omtrent gedrag (verklaring goed gedrag) opgevraagd. Ook is er een zogenaamde
RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), waarin potentiële risico’s in kaart worden gebracht met de evt.
maatregelen. Zo wordt er bijv. aan gedacht om naast de screening van de trainers ook de vrijwilligers
in dit plaatje mee te nemen. Toch kan het voorkomen dat iemand zich binnen de club onprettig voelt,
vandaar dat het bestuur nu twee vertrouwenspersonen heeft aangesteld. Zij bieden een luisterend oor en
helpen mee bij het bedenken van een oplossing.
Petra de Bock en Joop van de Laar
De twee vertrouwenspersonen zijn Petra de Bock en Joop van de Laar. Petra heeft een eigen coach/
counsellingspaktijk en Joop doet al ruim tien jaar werk als vertrouwenspersoon bij de marine. Ook
hebben ze allebei relevante opleidingen gevolgd en krijgen ze regelmatig bijscholing. Beiden hebben dus
de nodige ervaring bij het begeleiden van mensen die ergens mee zitten. De vertrouwenspersonen zijn er
voor iedereen die te maken krijgt met ongewenst gedrag, of een gevoel in die richting heeft. Daarbij kun
je bijvoorbeeld denken aan discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie, maar ook aan zaken als
pesten of negeren, want ook dat kan je plezier in de sport enorm bederven. Sporten doe je met elkaar en
alleen samen kunnen we voor een fijne club zorgen.
Gesprekken zijn vertrouwelijk
Wie zich in een ongewenste situatie bevindt of een situatie signaleert kan ervoor kiezen dit probleem zelf
op te lossen, of het bijvoorbeeld met een trainer, bestuurslid te bespreken. Maar je kunt je nu dus ook tot
een van de vertrouwenspersonen wenden. Daarbij geldt: Als jij je niet prettig voelt door bepaald gedrag,
dan is dat ook zo. De vertrouwenspersonen oordelen niet, maar zijn een klankbord voor iedereen die
ergens mee zit.
De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd één op één en vertrouwelijk. Zij luisteren naar jouw
verhaal en nemen je serieus. Ook kunnen ze, als je dat wenst, samen met jou een oplossing bedenken.
Vaak is een gesprek voldoende, of ze verwijzen je door naar een (hulpverlenings)instantie. Het kan ook
zijn dat je melding wordt voorgelegd aan het bestuur. Dit gebeurt altijd in samenspraak en nooit zonder
jouw toestemming. Daarbij moet wel gemeld worden dat de vertrouwenspersonen er niet zijn voor
strafrechtelijke zaken, zoals drugs- of dopinggebruik en diefstal. In zulke gevallen hebben zij uiteraard
een meldplicht.
Rol van de ouders
De vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen binnen de club: (ouders van jonge) sporters, trainers én
vrijwilligers. Vooral de ouders van jonge sporters spelen daarbij een belangrijke rol. Kinderen zijn zelf
niet altijd even mondig en kunnen signalen niet altijd even goed interpreteren. Als ouders merken dat er
iets aan de hand is, kunnen ze altijd even de trainer aanschieten, maar als ze er behoefte aan hebben staan
de vertrouwenspersonen natuurlijk ook voor hen klaar.
Als club hopen we dat er zich nooit een vervelende situatie voordoet, maar als er toch ooit iets is, weet
dan dat er iemand voor je klaar staat. Iemand die je melding serieus neemt en samen met jou op zoek gaat
naar een oplossing.
Contactgegevens

Petra de Bock
petradebock@quicknet.nl
gsm 06-46743232

Joop van de Laar
javandelaar@zonnet.nl
gsm 06-10114344
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MASTERS NIEUWS
NK MASTERS 2017
Het NK Masters werd 9, 10 en 11 juni georganiseerd door AV Gouda in Gouda. Het NK besloeg drie
wedstrijddagen en de weergoden waren de atleten gunstig gezind. Voor SV Noordkop waren er vier atleten
actief op dit NK en met wisselend succes zijn ze uit de strijd gekomen.
Vrijdagavond beet Nico Ridder de spits af bij het speerwerpen voor M80. Met een mooie constante serie sloot
hij af met een afstand van 22.58m en een gouden medaille. Een bijzondere prestatie op deze leeftijd.
Zaterdag was het de beurt aan Ciska Bosma en Tjerk Vos.
Ciska ging de strijd aan in de categorie V35 op de onderdelen Kogelstoten en Discuswerpen. Bij het
discuswerpen was ze de concurrentie ruim de baas met 34,03m en kon zij een Nederlandse titel bijschrijven op
haar jonge bestaan als Master. Bij het kogelstoten bereikte ze ook het podium, maar deze keer als derde met een
afstand van 10.08m.
Tjerk was de dag begonnen met een finale 400m bij de M60 en hij liep een prima race en een scherpe tijd. Hij
moest hierbij één atleet voor laten gaan maar met 1.01.68sec. was hij meer dan tevreden. Daarna werden alle
pijlen gericht op het verspringen, maar de 400m had toch meer krachten gevergd dan gewenst. Hij werd met
een sprong van 4.20m toch nog vierde. Op de zaterdag stond ook nog de 100m op het programma, maar dat was
voor deze dag teveel van het goede.
De derde en laatste dag was Tjerk weer aanwezig voor de 200m sprint en kwam de 4 e atleet van Noordkop in
actie. Kees Aerts moest al snel in actie bij het discuswerpen. Een goede serie worpen brachten hem op het
podium als derde met een worp van 37.91m. Daarna moest hij direct door naar het kogelstoten waar hij zijn titel
wilde verdedigen. Ondertussen was Tjerk gereed voor de finale 200m. Ondanks een snelle race, moest hij ook
hier een atleet voor zich dulden. Een zilveren medaille met een tijd van 27.17sec was het resultaat. Kees had
een prima serie bij het kogelstoten, maar was uiteindelijk net niet genoeg voor een gouden medaille. Met een
afstand van 13.05m was de zilveren medaille het resultaat.
Een prima prestatie van de Noordkopatleten op dit NK Masters in Gouda en het smaakt altijd naar meer.
NK Masters 2017
Gouda
Nico Ridder
M80
Ciska Bosma
V35
V35
Tjerk Vos
M60
M60
M60
Kees Aerts
M55
M55

Speerwerpen
Discuswerpen
Kogelstoten
400m
Verspringen
200m
Discuswerpen
Kogelstoten

22.58m
34.03m
10.08m
1.01.68sec
4.20m
27.17sec
37.91m
13.05m

1e
1e
3e
2e
4e
2e
3e
2e

MASTERS COMPETIE WEDSTRIJD NR 2 IN 2017.
Zondag 25 juni was de tweede competitiewedstrijd voor het mannen mastersteam van DOKEV/Noordkop in
Alphen aan de Rijn. Voor Den Helder een ongelukkige dag in verband met de festiviteiten van Sail 2017 en de
Vlootdagen. In de aanloop naar deze wedstrijd haakten diverse atleten af vanwege fysiek ongemak,
werkverplichtingen of andere redenen waardoor een compacte, maar toch sterke, afvaardiging naar Alphen aan
de Rijn afreisde. In eerste instantie ontbeerde de ploeg een 5000m deelnemer, maar Marcel Steenvoorden heeft
voor ons het gat gedicht en verscheen ondanks een trainingsachterstand gewoon aan de start. De ware spirit.
Maar op het laatste moment bleek dat Jeffrey Wassenburg door het werk werd gesommeerd om bij de
10

vlootdagen aanwezig te zijn op de zondag, waardoor we een atleet te kort kwamen voor de Zweedse estafette.
Een laatste noodoproep heeft geen resultaat meer opgeleverd.
De prestaties van de deelnemende atleten waren door deze tegenslagen niet minder en zorgden voor tevreden
gezichten. Tjerk liet zich in eerste instantie nog verrassen tijdens de start van de 100m, maar mocht uiteindelijk
toch nog overlopen. In de 200m won hij zijn serie in een prima tijd. Aiwen Lobles liep een solide 800m en
sprong in zijn laatste poging zijn verste afstand. Marcel begon de 5000m voorzichtig, maar had het uiteindelijk
in de laatste fase van de wedstrijd erg zwaar. De trainingsachterstand speelde hem daar parten, maar hij liep
ondanks dat een verdienstelijke 5000m. Kees had een marathonwedstrijd. Hij begon met kogelstoten om 12.30
waarna hij direct door moest naar het kogelslingeren. Deze wedstrijd liep nogal uit in tijd en na de laatste
slinger moest hij direct door naar het hoogspringen, dat inmiddels al was begonnen. Uiteindelijk was hij om
15.15 gereed. Helaas geen estafetteteam, maar wel een tevreden team.
De uitslagen:
Masterscompetitie 25 juni Alphen aan de Rijn
Naam atleet
Onderdeel
Tjerk Vos
100m
200m
Aiwen Lobles
800m
Verspringen
Marcel Steenvoorden
5000m
Kees Aerts
Kogelstoten
Kogelslingeren
Hoogspringen

Prestatie
13.34sec
27.14sec
2.23.20
3.55m
21.52.24
12.77m
27.64m
1.45m
Kees Aerts

3E VOORRONDE C-COMPETITIE.
Zaterdag 10 juni was alweer de laatste voorronde bij avNova in Warmenhuizen. Met de meiden Ssuzanne,
Cindy, Andrea en Maritza, en de jongens Aishel, Ryan, Jeffrey en Dylan. We vertrokken weer vanaf de baan,
behalve Andrea, Maritza en Aishel, die vertrokken van huis met Andrea haar moeder. Na enig oponthoud door
een ambulance en een begrafenisstoet (als dit maar geen slecht voorteken voor deze dag was!) kwamen we ruim
op tijd aan. Na een kort gevecht met de tentstokken van een strandtentje, kon de dag beginnen. Het weer was
bewolkt/zon maar wel een stevige wind.
De meiden moesten beginnen met de estafette. Maar een half uur voor aanvang nog geen Andrea en Maritza.
Toch niet dat slechte voorteken!
Trainer John Klappe begon maar eens te bellen. Helaas, niemand te bereiken. Maar net op het punt om af te
melden kwamen de dames, met nog 5 minuten te gaan, aangewandeld.
Gevalletje te laat vertrokken. Vlug de startnummers opdoen, Andrea nog snel even naar de wc en dan hollen
naar de start posities, waar Suzanne en Cindy al klaar stonden.
Maar door alle gehaast verliep de race niet vlekkeloos en kwam er na de finish een DQ achter het team van
Noordkop te staan. Dus moesten de meiden nog een keer over lopen en hadden uiteindelijk een 6e tijd.
Gelukkig liep de rest van de dag zonder al teveel problemen. Iedereen presteerde weer naar kunnen. De jongens
werden 4e bij de estafette.
Verder was er o.a. een 4e plaats bij hoog voor Suzanne met 1.40m. Aishel werd 3e bij kogel met een mooie
10.98m. En Ryan overtrof zichzelf op de 800m. en werd in een sterk veld7e in een nieuw PR van 2.23.90,
11sec. sneller dan zijn oude PR. Uiteindelijk eindigden de jongens als 4e en de meiden als 8e. Landelijk gezien
na 3 voorrondes werden de jongens 106e van de 168 teams met 11956 punten en de meiden werden 130e van
de 186 teams met 9738 punten. Geen finale plaatsen, maar dat kan je ook niet verwachten met zo weinig Catleten. Voor de meesten was dit alweer de laatste wedstrijd in competitie verband als C-junior. Volgend
seizoen, als iedereen lid blijft, heeft Noordkop dan eindelijk weer een B-team jongens en meiden.
Marcel Steenvoorden.
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OLYMPISCH STADION VAN DEN HELDER ‘3’
Het clubgebouw
In de vorige afleveringen heb ik u een beeld geschetst van een accommodatie die door allerlei redenen ernstig is
verwaarloosd en waar de vereniging een kapitaal aan huur voor betaalt. Maar een vereniging heeft behoefte om
samen in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen na het volbrengen van een zware looptraining, het
bespreken van het wel en wee van de vereniging tijdens een algemene jaarvergadering, samen gezellig
ontspannen of wat een vereniging zoal aan activiteiten doet. Dit kan in een mooi en gezellig clubgebouw.
Naar dat clubgebouw zoeken we als vereniging al sinds de oprichting, en dat is al meer dan 80 jaar geleden.
Oorspronkelijk is de vereniging begonnen als HAV (Helderse Atletiek Vereniging) op de Streepjesberg. Dit is
van ver voor mijn tijd, maar ik heb geen idee hoe toentertijd het onderdak en kleedgelegenheid was geregeld.
Ik kan me voorstellen dat we gebruik maakten van de kleedgelegenheid en kantine van de voetbalvereniging
HRC.
Blijkbaar was de aanwezigheid van de atletiekvereniging niet langer gewenst en is men ondergebracht op het
sportpark de Linie. Het gebouw dat we mochten gebruiken is nog steeds aanwezig als het clubgebouw van de
scouting. Als atletiekvereniging werd dit gebouw gebruikt als krachthonk en vertrekpunt voor looptrainingen,
daarvoor waren er twee kleedruimtes aanwezig. Voor de deur lag een mooie grasbaan met een werpring links
om de hoek. Op zich een prachtige rustige locatie, maar niet echt geschikt voor vergaderingen of gezellige
bijeenkomsten.
Eind jaren 80 werden afspraken gemaakt met de Marine en werd er zowaar een kunststof atletiekaccommodatie
gebouwd op de Ruyghweg door de samenwerking van de Marine en de Gemeente Den Helder. In 1990 is de
baan in gebruik genomen en was de vereniging de koning te rijk met zo’n mooie accommodatie. Als
clubgebouw was het oude poortgebouw het enige gebouw dat daar op dat moment aanwezig was. De Marine
voelde zich niet helemaal op zijn gemak om samen met de atletiekvereniging het gebouw te moeten delen en
daarom werd het nieuwe Marinegebouw naast de atletiekbaan gebouwd. Verzoeken om van dit gebouw een
gezamenlijk gebouw te maken werden afgekeurd en lange tijd mocht er helemaal geen gebruik gemaakt worden
van het nieuwe gebouw. Het inmiddels verouderde poortgebouw is door een aantal vrijwilligers onder
aanvoering van Jaap Wassenburg gemodificeerd tot een krachthonk anno opslaglocatie. We zijn inmiddels ruim
25 jaar verder en de situatie is niet heel erg veel veranderd.
In de afgelopen periode op de Ruyghweg zijn er al diverse plannen gemaakt voor de bouw van een clubgebouw,
waarbij diverse opties de revue zijn gepasseerd. In 2007 is er zelfs een stichting opgericht die speciaal voor de
bouw van een clubgebouw aan de slag zou gaan. Hiervoor werd de grond waarop het poortgebouw staat in
erfpacht genomen, maar uiteindelijk was er weinig zekerheid en vertrouwen in de toekomst van het sportpark
en de Marine. Het afbreken van het huidige poortgebouw kost globaal een kleine 20.000 Euro en daarna moet
een investering gedaan worden voor een nieuw clubgebouw. De bezuinigingen op de Defensiebudgetten
maakten dat het sportpark meer en meer een sluitpost voor de Marine werd en op het moment dat Defensie zou
besluiten de stekker uit het sportpark te trekken, zouden de gedane investeringen voor niets zijn geweest.
Hiervoor was de ondersteuning van de gemeente benodigd, die garant moet staan voor het voortbestaan van de
accommodatie.
In de tussentijd moest de vereniging wel blijven draaien en werd regelmatig gezocht naar alternatieven om een
jaarvergadering te kunnen accommoderen, een oudejaarsloop organiseren, een nieuwjaarsreceptie houden, een
vrijwilligersdag organiseren, kleedruimte voor trainingsgroepen en een ruimte waar we met onze pupillen
gezellig de boscross kunnen afsluiten, en dan nog de startlocaties voor de diverse loopactiviteiten.
Al deze activiteiten zijn ondergebracht bij zusterverenigingen in Den Helder. Zo starten de Oudejaarsloop en de
Duinloop tegenwoordig bij FC Den Helder. De Algemene Jaarvergadering wordt meestal gehouden bij FC Den
Helder, maar hiervoor zijn we ook uitgeweken naar Toon Jacobs. Voor de vrijwilligersdag zochten we ook vaak
een zustervereniging in Den Helder. Elke winter maakt een loopgroep gebruik van het clubgebouw van Hermes
op de Linie. De Hel van het Noorden maakt gebruik van de sporthal Sportlaan als inschrijflocatie. Veel
strandlopen en de overlevingsloop starten bij Factor 20. De Duinloop startte voorheen bij Watervogels, maar dat
terrein is teruggegeven aan de natuur. De pupillen sluiten de boscrossjes altijd af op het terrein van DOK en
hebben daar dan ook nog een gezellige afsluiting van het winterseizoen met een leuke Bingo. In de
wintermaanden trainen de pupillen in de sportzalen van Scholen aan Zee, waar we ook onze indoorwedstrijd
organiseren.
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Zoals u ziet reizen we heel Den Helder rond om onze activiteiten uit te voeren. Hiervoor zijn vele vrijwilligers
actief en daarvoor zijn we nog altijd heel dankbaar dat we dit nog steeds kunnen volhouden.
Op zich kun je zeggen dat het best wel goed geregeld is, en dat is het ook, maar de keerzijde van deze medaille
is dat alle horeca inkomsten uit wedstrijden naar de zusterverenigingen verdwijnen. Dat is ook een van de
redenen waarom we de laatste jaren de nieuwjaarsreceptie op de Ruyghweg organiseren en afgelopen jaar de
vrijwilligersdag bij het poortgebouw. Het gebouw leent zich er eigenlijk niet voor, maar het sportpark biedt heel
veel ruimte voor allerlei activiteiten. Doordat we gebruik maken van een Defensie/overheidslocatie mogen er
geen reclameborden langs het veld geplaatst worden (tijdens wedstrijden wordt dit oogluikend toegestaan) en
bestaat er geen kantine in het hoofdgebouw (tijdens wedstrijden tuigen Arnold Czech en Nel de Visser een
minikantine op voor de inwendige mens).
Momenteel wordt er hard gewerkt om het sportpark los te weken van Defensie, waardoor het een gemeentelijk
sportpark kan worden en er meerdere partijen gebruik kunnen gaan maken van de sportvoorzieningen. En dan
komt de wens voor een eigen clubgebouw weer naar voren en lijkt het alsof we na meer dan 80 jaar een eigen
plaats kunnen krijgen op de Ruyghweg. Wanneer de locaties bekeken worden die we zoal gebruiken dan zou
een atletiekaccommodatie op de Streepjesberg of op de Linie voor de vereniging een betere optie zijn, gezien de
diverse loopactiviteiten zoals de Oudejaarsloop, de Duincross en de Hel van het Noorden, maar daar hangt ook
een prijskaartje aan. Het is een keuze om een geheel nieuwe accommodatie aan te leggen op een nieuwe locatie
of een groot onderhoud op de huidige locatie. Wat uiteindelijk goedkoper is durf ik niet te zeggen.
Als laatste wil ik nog even ter overweging meegeven dat we er nog niet zijn als het Sportpark een gemeentelijk
sportpark gaat worden. Wat gebeurt er met het park? Afstoten voetbalveld en huizen bouwen? Of gaan we een
beweegpark aanleggen waar meerdere verenigingen en organisaties gebruik van kunnen gaan maken? Ter
overweging voeg ik een schets bij dit artikel over een mogelijke invulling van Beweegpark Ruyghweg.
Op korte termijn zal het dan toch gaan gebeuren en moeten we gaan nadenken hoe ons clubgebouw er uit gaat
zien!!
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Op

17 juni organiseerde Noordkop de derde voorronde van de pupillencompetitie. Met maar liefst 260
deelnemers was het druk op het sportpark aan de Ruyghweg. Zonder elektronische tijdwaarneming (prima
verzorgd door SAV) kun je zo’n wedstrijd niet meer organiseren. Mede door de inzet van juryleden van de
deelnemende verenigingen en het goede weer verliep deze wedstrijd zonder problemen en kunnen we
terugkijken op een mooi evenement. Opvallend waren de prestaties bij de driekamp van Jenayro van de Graaf
(2e) en Rover Roelink (1e). Chelsea Striet (1e driekamp) en Leila Smits (2e 600m) vielen ook nu weer in de
prijzen.

Meisjes pupillen A1van Noordkop.
Op de Noordkopsite kunt u via het kopje “media” en dan “foto album baan en jeugd” een prachtig
fotoverslag van deze wedstrijd vinden.
Wedstrijdprogramma zomerseizoen 2017.
Za 1 juli :
pupillenwedstrijd Athletics Champs Noordkop in Den Helder
Za 2 september :
Gerrit Vosbokaal pupillen Hollandia in Hoorn
Wo 13 september : pupillen tweekamp + 600-1000 m Noordkop in Den Helder
Za 16 september :
finale pupillencompetitie
Zo 1 oktober:
clubkampioenschappen Noordkop

15

Uitslagen pupillencompetitie 17 juni:
Pl.
11
13
14
15
16
24
2
14
18
1
10
11
14
15
16
8
11
26
27
1
7
8
11
18
20
21
26
12
26
6
9
22
6
15

Jongens Pup A.2
Pol Gombault
Andy Gielen
Tom Jansen
Pim Nuijen
Gino Prins
Jongens Pup A.1
Alex Poortvliet
Jongens pup B
Jenayro van der Graaf
Thom Mulder
Jaron de Weert
Jongens Pup C
Rover Roelink
Finn Zoutzeling
Tycho de Man
Timo Arts
Stan Darphorn
Jelte Boonstra
Jongens Mini
Sam Kiekebos
Stijn Lewakabessy
Meisjes Pup A.2
Carmen Zimmerman
Fatia Kamal Hamda
Meisjes Pup A.1
Chelsea Striet
Merel Meesters
Amber Adriaansen
Julia van der Voort
Tara Darphorn
Louise Jansen
Lisa Kiekebos
Vera Bisdonk
Meisjes Pup B
Pink Groot
Iris Postmus
Meisjes Pup C
Leila Smits
Robin Roelink
Luca de Boer
Meisjes Mini
Mirthe de Weert
Mila Darphorn

60m
Noordkop 9.89
Noordkop 10.48
Noordkop 10.48
Noordkop 10.14
Noordkop 10.70
60m
Noordkop 11.13
40m
Noordkop 7.00
Noordkop 7.39
Noordkop 7.92
40m
Noordkop 7.43
Noordkop 7.97
Noordkop 7.89
Noordkop 8.88
Noordkop 8.95
Noordkop 8.76
40 m
Noordkop 8.31
Noordkop 8.35
60 m
Noordkop 10.79
Noordkop 11.12
60 m
Noordkop 9.88
Noordkop 10.24
Noordkop 10.53
Noordkop 10.12
Noordkop 10.89
Noordkop 10.69
Noordkop 10.92
Noordkop 11.60
40 m
Noordkop 7.61
Noordkop 8.11
40 m
Noordkop 7.43
Noordkop 7.72
Noordkop 8.02
40 m
Noordkop 8.48
Noordkop 9.53

Bal
26.43
22.36
16.25
15.68
21.20
Kogel
4.60
Kogel
5.15
4.56
4.10
Bal
22.79
17.49
12.89
14.73
13.08
9.10
Bal
9.96
6.71
Bal
16.67
13.59
Kogel
5.90
4.91
5.84
3.98
4.37
3.69
3.62
4.14
Kogel
4.28
3.07
Bal
18.02
14.76
14.64
Bal
10.49
6.24

Ver
3.36
3.60
3.66
3.18
3.04
Ver
2.97
Hoog
1.15
0.95
0.95
Ver
3.20
2.37
2.61
2.03
2.18
2.19
Ver
2.63
2.38
Ver
2.74
3.19
Ver
3.48
3.33
3.23
3.10
2.98
2.89
2.90
2.68
Hoog
0.95
0.85
Ver
2.86
3.11
1.95
Ver
2.49
1.94

Estafette : JPA2 2e , JPC 2e , MPA1 3e en 6e
Ploegenklassement : JPA2 1e , JPC 2e , MPA1 1e
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Ptn
1287
1196
1120
1064
1037
Ptn
947
Ptn
1354
1087
954
Ptn
1176
836
823
586
578
530
Ptn
703
575
Ptn
900
897
Ptn
1311
1161
1161
1066
963
920
887
800
Ptn
1023
765
Ptn
1041
985
698
Ptn
659
315

1000m
4.04.5 (8e)
4.20.8 (10e)
3.48.0 (7e)
4.29.3 (11e)
4.12.3 (9e)
4.29.7 (22e)
4.20.5
4.30.7
600m
2.19.4
2.29.3
2.37.6
3.08.8
2.29.1
2.42.3

(9e)
(13e)
(3e)
(6e)
(10e)
(16e)
(5e)
(11e)

2.39.6 (6e)
1000m
4.28.8 (20e)
3.47.5 (6e)
4.08.8 (4e)
4.16.5
4.23.1
4.33.6
4.13.7
4.26.1

(8e)
(12e)
(19e)
(7e)
(14e)

4.24.1 (9e)
4.57.2 (20e)
600m
2.18.8 (2e)

2.40.6 (7e)
2.58.4 (12e)

VRIJWILLIGER
in the picture
Vorige

maand heeft Wim van
Rijn zijn maatje Jan Kooijman
genomineerd voor deze editie
omdat zij samen altijd veel lol
hebben. Jan (68) is al 20 jaar lid
van onze vereniging en assisteert
dus bij wegwedstrijden. Jan
vertelt:
Ik ben als vrijwilliger begonnen
toen ik met pensioen ging. Ik liep
toen in het groepje van Roel Plas.
Daar heb ik ook Wim leren
kennen en die was al vrijwilliger.
Zo is het balletje gaan rollen.(op
de foto Jan Kooijman links samen
met Wim van Rijn).
In het jaar 2001 ben ik begonnen.
Eerst een cursus gevolgd voor
scheidsrechteren op de atletiekbaan.
Bij Noordkop evenementen stond ik altijd bij de finish met Gerard, Rob en Klaas.
Met Wim bouwde ik parcoursen op. We hadden samen enorme lol.
We gingen er van uit dat als wij tweetjes er niet waren de race werd afgelast haha.
Ik ben 2 jaar wegcommissievoorzitter geweest. In een interview met de krant
met mij deelden we volgens mij fresia’s uit bij de finish bij de duinbollenloop;
dit bleken narcissen te zijn. (Noot redactie : tulpen!!).
De bloembollenboer was niet blij met mijn kennis van zijn gewassen! Ik heb een
zeer leuke tijd gehad en ik ben nu alleen oproepbaar in noodgevallen.
Ik geef het stokje door aan Gerard Eggen.
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BAAN C I R C U I T 2 0 1 7
• 7 juli bij AV. HERA in HEERHUGOWAARD
HINK-STAP SPÉCIALE
• Loop onderdelen:
100m, 200m, 400m, 800m, 3000m
• Technische onderdelen: hoog, kogel, en discus

E.T.

aanvang 19.00uur

• 22 september FINALE bij AV. HOLLANDIA in HOORN
ZWEEDSE ESTAFETTE en POLSHOOG SPÉCIALE*
* PRIJZEN OP POLSSTOKHOOGSPRINGEN

• Loop onderdelen:
100m, 200m, 400m, 800m, 3000m
• Technische onderdelen: hoog, ver, kogel, discus

E.T.

aanvang 19.00uur

Info.: www.baancircuit.tk of Rosita Poldervaart 0223-637178. e-mail: r.d.p@outlook.com
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ERFPRINSLOOP 30-05-2017
5 km: Edwin Agema 24.11 (3e V2); Johan Lienos 26.45; Herman Lammers 27.24.
10 km: Ronald Lienos 39.40 (2e V1); Chris Everhardus 48.50; Ruurd Boomstra 50.47; Frits Kraaij 56.35.
KNEESLOOP 03-06-2017
De eerste Kneesloop van 2017!
500 meter: Bram Mulder
1000 meter: Thom Mulder
3000 meter: Jakob Cornielje
7600 meter: Ronald Lienos
Ronald Jacobs
Aiwen Lobles
Lammert Jager

0.0 2.20 2e jongen.
0.04.09 1e jongen
0.12.32 2e jongen
0.29.10
0.29.31
0.30.24
0.33.56

André van Tillo
Simon Abbink
Peter Jacobs

0.37.19
0.39.36
0.39.36

ROBBENOORDBOSLOOP 04-06-2017
Kirsten Kooijman liep de 4km in 23.06.
RONDJE OUDORP 04-06-2017
Rondje Oudorp is een professioneel hardloopevenement in Alkmaar. Het hardloopevenement heeft een open en
toegankelijk karakter, waardoor Rondje Oudorp geschikt is voor zowel de beginnende als de meer ervaren
hardlopers. Het parcours loopt door de uitgestrekte polder en langs Oudorp centrum. Er wordt gelopen op
verharde wegen en bij het uitzetten van de route is rekening gehouden met het lopen van snelle tijden*. De start
en finish vinden plaats bij voetbalvereniging Kolping Boys, waardoor alle faciliteiten zoals douches,
kleedkamers en een kantine voor de deelnemers aanwezig zijn. Tijdregistratie voor elke deelnemer en een
prijsuitreiking voor de top 3 mannen en vrouwen per afstand, zorgen voor een complete beleving.
Rondje Oudorp 2017 heeft drie verschillende afstanden. De kidsrun van 1,5km is geschikt voor kinderen t/m 10
jaar en vindt plaats op het terrein van voetbalvereniging Kolping Boys. De 5km is zeer geschikt voor
beginnende lopers of voor degene die een persoonlijk record neer willen zetten. De 10km afstand is voor de
getrainde deelnemers of voor hardlopers die van een uitdaging houden.
* hier ben ik (Myra) het niet helemaal mee eens. Er zijn namelijk heel veel bochten en bochtjes, bruggetjes (en
een behoorlijk hoge brug waar aardig geklommen moet worden) en klinkertjes. Dat remt je snelheid. Maar
eerlijk is eerlijk: het is een heel leuk en mooi parcours. Ook heel goed aangegeven d.m.v. bordjes op
lantarenpalen, pijlen op de weg en ook elke kilometer werd aangegeven. Daar zijn heel wat vrijwilligers al
vroeg mee begonnen!
Politiebericht.
Zondagmiddag is op de Branding in Oudorp een verkeersconflict ontstaan tijdens het hardloopevenement
Rondje Oudorp, waarbij de automobilist dreigde op een hardloper in te rijden.
De bestuurder van een oude rode Mercedes kreeg kritiek van lopers omdat hij volgens hen te dichtbij zou
rijden, terwijl er genoeg ruimte op de weg was. Het is niet duidelijk of de man over het parcours reed, of deze
kruiste. Er ontstond een woordenwisseling met een van de hardlopers, waarbij de man dreigde op hem in te
rijden. De bestuurder gaf gas en remde tot zo'n twee meter van de sportieve man. Daarna reed hij weg.
Lopers hebben het kenteken van de Mercedes onthouden en de politie is op de hoogte gesteld van het incident.
Overigens waren er op de Herenweg, op de plaats waar overgestoken werd vanaf sportpark De Nollen, ook een
aantal ongeduldige bestuurders die tussen de lopers door reden.
5 kilometer:
10 kilometer:

Aiwen Lobles
Tim Tesselaar
Roel Verschoor
Ricardo Link
Jeannette Smit
Jolanda Kämpfer

0.19.42
0.34.18 2e M
0.50.08
0.50.48
0.53.19
0.55.10
20

Myra van Es
Edith Czech
Anouk Spruit
Nel Pot

0.56.37
0.57.53
0.57.53
1.03.48

Ricardo Link:
Vandaag stond rondje Oudorp op het programma. Jeetje wat was het weer warm en in het begin veel te druk op
het parcours dus kon niet echt mijn eigen tempo lopen. Uiteindelijk een tijd van 50:48.
Myra van Es
Samen met Jolanda en Pieter-Nel naar Oudorp. Jolanda had de navigatie zo ingesteld, dat we op een
parkeerplek vlak bij het Sportpark terecht kwamen. We waren echt héél erg op tijd (mijn schuld), maar dat had
als voordeel dat we rustig een bakkie konden doen. Het parcours van Rondje Oudorp is heel leuk, zelfs mij, als
grondkijkloper, is dat opgevallen. Jammer dat er ook nog fietsers en brommers op het parcours waren, maar ja,
die mogen natuurlijk ook van het mooie weer genieten. Het ging vandaag niet vanzelf, ten eerste was het mij
iets te warm en ten tweede zakte ik na drie kilometer pijnlijk door mijn knie en dacht ik dat mijn hardloop
carrière ten einde kwam en ik met een ambulance naar huis gebracht moest worden. Maar het viel gelukkig
mee, misschien zat er iets scheef en is dat door het doorzakken weer recht gaan zitten. Ik heb verder voorzichtig
gelopen en vanwege de warmte ook een paar keer gewandeld. In het begin had een tijd van even onder de 55
minuten er nog in gezeten, maar helaas, het mocht niet zo zijn.
We hadden een kleedkamer met douches en toilet voor ons alleen, wat een luxe! Rondje Oudorp is voor
herhaling vatbaar, zeker met die twee lieve, leuke, gezellige dames!
Jolanda Kämpfer:
Ik vond het niet erg dat we erg vroeg waren. Heerlijk even koffie gedronken en alle tijd om om te kleden, tas in
te leveren etc. Leuk parcours; wel last van de warmte! Ik vond het gezellig dames!
Pieter-Nel Pot
Ontspannen sfeer, op het gemak een bakkie kunnen doen. Een prachtig parcours, ik heb genoten en gezellige
loopmaatjes.
HUISDUINEN STRANDLOOP 07-06-2017
45 Deelnemers waagden zich aan dit stormachtig begin van de strandlopen. West 6/7, hoog water en veel
schuim op het strand. Dat plakt zo lekker onder je schoenen! Gelukkig was de regen weggedreven en kwam er
af en toe en schuchter zonnetje kijken..
2 kilometer:
Ryan Steenvoorden
Luca de Boer

0.08.44
0.12.20

4 kilometer:
Mac Hulzebos
Tibbe Jong
Ruud Kollé
Evert v/d Burg
Cinderella Verhoef
Marije Dito

0.18.16
0.18.33
0.18.48
0.20.33
0.20.41
0.21.07

Ronn Toornvliet
Karina Vacano
Marloes Schendelaar
Sarah Link
Trudi Beerling
Ilse Kolmüs

0.21.53
0.22.01
0.24.41
0.24.49
0.24.59
0.28.19

6 kilometer:
Tim Tesselaar
Ronald Jacobs
Danny Hajos
Ingmar Vink

0.22.40
0.24.55
0.25.15
0.25.17

Stephan Privée
Dennis Curvers
Lammert Jager
Johan Schoonheden

0.26.34
0.27.13
0.27.22
0.27.25

Wim van Rijn
André van Tillo
Ricardo Link
Edwin Agema

0.30.20
0.30.32
0.30.43
0.32.19

Frits van Twuyver
Ab Vos

0.25.23
0.26.20

Edwin de Wit
0.27.25
Claudia Geldermans 0.28.45

Peter Jacobs
Tineke Mellema

0.32.52
0.32.59

ZWOLLE 10-06-2017
4 EM:
Anouk Spruit 0.37.09
21,1 km:
Johan Slootweg 1.39.33
ACHT VAN DRACHTEN 11-06-2017
8 km
Staphan Privée: 0.36.42.
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UTRECHT LADIES RUN 11-06-2017
7,5 km: Erna van Bremen 1.03.38; Hedy Verheijen 1.03.40.
TT ASSEN 17-06-2017
Op een vlak circuit, dus niet zoals Zandvoort, liepen Evert v/d Burg, Johan van Bremen, Erna van Bremen,
Karin v/d Burg en Hedy Verheijen 8,8 kilometer. Evert 45.21; Johan 55.08; Erna 59.25; Karin en Hedy 1.03.07.
Bij de finish kregen ze een medaille om jaloers op te worden.
WIERINGERMEERTRAIL 18-06-2017
18 kilometer
De 18 kilometer is de langste afstand van de Wieringermeertrail. Het parcours is zeer gevarieerd met bochten,
heuvels en sloten.
De start is bij de grote parkeerplaats in het Dijkgatbos. Via de dijk gaat het parcours richting het
Robbenoordbos, waarna het bos ’t Wierholt beklommen moet worden. Als laatste gaat het parcours door het
Dijkgatbos met veel bochten waar op smalle paden gelopen moet worden.
Het parcours is zelfs voor de ervaren
trail hardloper een echte uitdaging!
8 kilometer
De 8 kilometer is de kortste afstand van
de Wieringermeertrail, maar heeft
desondanks een pittig parcours.
De start is bij de grote parkeerplaats in
het Dijkgatbos. Door het bochtige
parcours in het Dijkgatbos met veel
smalle paden, zal het parcours als zwaar
worden ervaren.
Deze afstand is, ondanks de kortere
afstand, een mooie uitdaging voor
ervaren en minder ervaren trail
hardlopers!
Frits Kraaij koos voor de 8km en legde die in 50.50 af.
Voor de 18 km kozen:
Jan-Willem Schutte 1.32.36
André Marrenga
1.46.39

Willem Snel
Richard Kuijper

1.51.57
1.52.32

Tineke Mellema
Ruurd Boomstra

1.52.32
2.08.44

Tineke Mellema
Wieringermeertrail 2017. Mooie loop met prachtig weer. Ongewild een dikke kilometer korter gelopen…, lusje
gemist na de verzorgingspost (dus toch…) maar wel netjes gemeld aan de organisatie. Zonder ‘smokkelen’ had
ik 18 km op de teller moeten hebben en in dat geval was ik net binnen de twee uur binnen geweest denk ik.
Volgend jaar maar in de herkansing
HUISDUINEN STRANDLOOP 21-06-2017
Dertig deelnemers meer dan de vorige strandloop. Hopelijk is dit de opmaat naar de halve in drie dagen. Het
was een echte zomerse aflevering, officieel was er zelfs een hittegolf. Gelukkig dat er in Den Helder altijd wel
een windje waait, maar desondanks was het een warme en zware (mul zand) loop.
2 kilometer:
Isa Kollé
Chris Vermeulen

0.09.43
0.11.31

4 kilometer:
Coen v/d Kerkhof
Max Hulzebos
Niek Kollé
Ruud Kollé
Tibbe Jong
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0.17.05
0.17.22
0.17.35
0.18.29
0.19.20

Cinderella Verhoef
Simon Abbink
Marije Dito
Ilse Kolmüs

0.20.35
0.21.26
0.21.28
0.31.01

6 kilometer:
Tim Tesselaar
Bart Tesselaar
Ronald Jacobs
Ab Vos
Jan Koopman
Erik Leibbrand
Ingmar Vink
Suzanne v/d Weide

0.21.48
0.24.14
0.25.26
0.25.59
0.26.01
0.26.12
0.26.36
0.26.46

Dennis Curvers
Stephan Privée
Edwin de Wit
Claudia Geldermans
Marco Langendoen
Lammert Jager
Gabriëlla Czech
André van Tillo

0.27.15
0.27.32
0.28.11
0.28.49
0.29.17
0.29.54
0.30.17
0.30.57

Willem Snel
Ricardo Link
Henk Kooijman
Peter Jacobs
Danny den Boer
Tineke Mellema
Luan v/d Meer
Peter v/d Heide

0.31.20
0.31.42
0.32.28
0.32.34
0.33.10
0.33.21
0.34.08
0.34.29

INGELOOP 24-06-2017
Normaal gesproken regent het niet of nauwelijks met de Ingeloop. Dit jaar leek daar verandering in te komen,
als je tenminste de weersvoorspelling geloofde. Het zou regenen en ZW5 worden. Gelukkig kwam de eerste
voorspelling niet uit, de tweede wel. Tegenwind, soms zo hard dat je een stukje achteruit geblazen werd. En als
je al dacht dat je het laatste stuk even kon versnellen, kwam je bedrogen uit, op dat stuk stond de meeste wind.
Op diverse tijden en startplekken kon er naar Callantsoog gelopen worden: zo vertrok er om kwart over acht en
half negen een groepje vanaf het Steakhouse bij Duinoord, startte een aantal vanuit Julianadorp en ook vanaf de
Callanstogervaart was er belangstelling. Maar allemaal met hetzelfde doel: de achtertuin van Fons en Inge,
waar de taart, koffie en andere drankjes klaarstonden en er gezellig nagepraat werd. Ook hier was de wind te
merken, want als je niet oplette vloog je bordje met taart zo de tuin door. Na de groepsfoto ging ieder zijns (of
haars) weegs en wordt er alweer uitgekeken naar volgend jaar.
Chris Everhardus
Chris van Kooten
Chris Vermeulen
Danny den Boer
Dennis Curvers
Edwin Agema
Frits Kraaij
Frits van Twuijver
Helma Sandkuijl
Henk Ossebaar
Ineke Smit

0.47.00*
1.07.00
1.08.59
1.03.00
1.04.41
1.01.37
1.07.00
0.54.00
1.16.00
1.11.00
1.04.41

Inge Sijnesael
Johan Schoonheden
Joop Menke
Judith Hartman
Lammert Jager
Maarten Dijker
Myra van Es
Nel Pot
Peter Laan
Peter Schuijt
Peter v/d Heide

* vanaf Julianadorp
** vanaf de Callantsogervaart
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1.11.00
0.55.00
1.08.59
1.19.00
1.01.35
1.08.59
1.06.22
1.14.00
1.02.00
0.57.13*
1.06.30

Petra de Bock
Pieternel Ruiten
Ralph de Gast
Roel Verschoor
Simon Abbink
Brigitte v Graafeijl.
Tineke Mellema
Trudi Beerling
Willeke Maas
Wim Ouwens

1.16.00
0.47.00*
1.14.06
1.08.59
1.04.41
1.06.00
1.04.41
0.35.00**
1.11.00
1.12.00

MAR-ATHON ROND SNEEK EN MEER 24-06-2017
Halve marathon:
Tim Tesselaar 1.18.13 2e Msen;
Roel Verschoor 1.56.46 (had ’s morgens nog de Ingeloop gelopen!); Albert Platte 1.57.55; Lisette Tak 1.59.38;
Jeannette Smit 2.02.12.
Lisette Tak
Ontzettend leuke loop! Met heel
enthousiast publiek langs de route
Eerste 5km was warm en benauwd, de
rest liepen we met pittige tegenwind
Gezellig met Roel, Jeannet en Albert
Al met al voor herhaling vatbaar, zeker
door de afterparty met De Kast
Blij met mijn tijd! Best weinig gelopen
de laatste 7 weken door het geneuzel
met mijn rug en been.....
Moraal van het verhaal: kasten schuren
moet je uitbesteden
Ellen Tesselaar
Afgelopen zaterdag (24-6) met Tim
richting Sneek voor de halve Marathon rond Sneek en meer. Onderweg
wat oponthoud doordat alle bruggen open gingen voor schepen die bij Sail waren geweest, maar daar hadden
we al een beetje rekening mee gehouden dus op tijd nummer ophalen bij de atletiekbaan in Sneek. Hierna nog
een klein half uur rijden naar het startpunt in een gehucht buiten Sneek. Dit ging prima tot de laatste weg, deze
stond helemaal vast met andere auto’s die ook atleten brachten of zelf erheen gingen. Tim dus maar halverwege
eruit gegooid zodat hij kon inlopen richting start, en ik maar in de file wachten op de eerste afslag om dan
richting het centrum van Sneek te rijden voor de finish. (Zo blij dat ze TomTom hebben uitgevonden, had er
anders nu nog gereden)
Daar aangekomen was de start inmiddels een kwartiertje onderweg. Ook dit keer (net als in Leeuwarden) een
groot scherm waar de halve en hele marathon (die gelijktijdig was gestart om 19.00 uur) te volgen was.
Helaas dus het begin gemist. Een mooi plekje gezocht en wachten op de dingen die komen gaan.
Voor het eerst een app gedownload waarmee je tussentijden doorkrijgt. Omdat eigenlijk alleen de eerste drie in
beeld waren Tim niet gezien op het scherm. De eerste appjes kwamen binnen met goede tussentijden.
Rond het elf kilometer punt geeft de speaker opeens aan dat Tim als derde loopt (kippenvelmomentje hoor).
Helaas geen cameramotor in de buurt dus geen beeld. Het volgende appje geeft echter aan dat zijn tussentijden
hard teruglopen. Wanneer er weer beeld is zie ik de plaatselijke favoriet met daarachter twee man lopen en Tim
hier weer net achter. Zij zijn in achtervolging van de nummers 1 en 2.
De speaker vraagt zich nog af op welke plek de favoriet loopt, maar ik weet dan dat Tim geen 3e meer is. Maar
nu dus als 6e loopt.
Ondertussen is het heel gezellig op het plein met live muziek en komen er ook wandelaars binnen die de hele
marathon hebben gewandeld. Dick en Hanny van der Weide zijn regelmatig in beeld op de fiets bij de hele
marathon. Dan is de finish in zicht.
De nummers 1,2 en 3 van de Halve worden onder groot applaus binnengehaald. En dan is het wachten, wat is er
onderweg gebeurd?? De nummers 4 en 5 lopen nog samen en dan komt ook Tim over de streep. Helemaal
teleurgesteld. Hij liep prima maar kreeg na een aantal kilometers erge last van zijn achillespees. Nog getwijfeld
om uit te stappen, maar ja, dan sta je in niemandsland ergens in Friesland wat moet je dan? Dus toch maar een
tandje minder en doorlopen. Volgens eigen zeggen niet moe maar hij durfde niet meer hard door te gaan. Al met
al toch nog een prima tijd in de 1.18. Na de finish in de tent van het Rode Kruis ijs erop want voordat we weer
thuis zijn…. En nu even een aantal dagen rust en hopen dat dit geen langdurige blessure gaat worden.
STOOMTRAMLOOP 25-06-2017
Evert v/d Burg deed met deze regenachtige aflevering mee. Hij liep de halve marathon in 1.54.44
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ZEEBRUGGE HAVENTRIATLON 03-06-2017
Er stond veel wind, het water was woelig tijdens deze 1/8e triatlon stayerwedstrijd.
Audrey Breur
Harry Kraak

zwemmen 500m
0.08.25
0.10.33

fietsen 20 km
0.36.02
0.41.28

lopen 5 km
0.22.02
0.27.13

totaaltijd
1.09.28
1.23.44

1e V40

HEERHUGOWAARD STAD VAN DE ZON TRIATLON 07-06-2017
Jan Koopman
Woensdagavond de uitdaging weer eens aangegaan met deelname aan de Stad van de Zon Triatlon in
Heerhugowaard. Oké de storm was dan wel net op tijd gaan liggen maar bij windkracht vijf wisten we dat we
ons borst nat konden maken. Het zwemmen blijft sowieso een vak apart, ik heb er flink wat tijd in gestoken
deze winter maar het voelt nog steeds een bevrijding als dat er op zit, was weer als vanouds 500m duwen en
trekken.
Fietsen daarna was leuk en best pittig, de wind kwam van alle kanten maar het ging zeker niet verkeerd, twee
op-en-neertjes van 12 km over een slingerend parcours met aan de uiteinden een 180 graden draai. De
afsluitende 5,4 km hardlopen ging top. Al met al goed voor een eindtijd van 1.22.44 uur …. heerlijk dat
gerommel in de marge!
zwemmen 500m
fietsen 22,6 km
lopen 5km totaaltijd
Jan Koopman
0.12.47
0.47.00
0.22.48
1.22.44
Wouter v Onzenoort 0.12.47
0.48.45
0.26.21
1.27.53
Chris Vermeulen
0.20.24
0.55.00
0.28.03
1.43.27
TRIAMSTERDAM 17-06-2017
zwemmen 1,5km
Wouter v Onzenoort 0.28.09
zwemmen 1,9km
Chris Vermeulen
0.46.33

fietsen 40km
1.17.58
fietsen 90km
3.11.01

lopen 10km totaaltijd
0.54.55
2.46.12
lopen 21,1km totaaltijd
2,12,03
6.15.20

OUDKARSPEL 21-06-2017
zwemmen 600m
Audrey Breur
0.13.05
Joop Menke
0.10.59

fietsen 18,5km
0.30.05
0.30.10

lopen 5km
0.21.22
0.26.47

totaaltijd
1.06.19
1.09.56

PROGRAMMA WEGWEDSTRIJDEN SV NOORDKOP 2017
Dinsdag 4 juli
Woensdag 5 juli

½ marathon 3-daagse

Donderdag 6 juli
Woe 19 juli en 2 aug

Zee van Tijd Strandloop

Woe 30 augustus

Overlevingsloop (laatste woensdag in augustus)

Za 18 november

Noordkop familie boscross (interne trainingsloop)

Zo 3 december

Duincross (1e zondag in december)

Zo 31 december

Oudejaarsloop

Wedstrijden in het land of in de regio zijn te vinden op: www.hardlopen.nl
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HALVE MARATHON DRIEDAAGSE
Dinsdag/woensdag/donderdag 4, 5 en 6 juli
Afstanden:
dinsdag strandloop 6 kilometer
woensdag wegloop 7 kilometer
donderdag crossloop 8 km
Start: 19.30 uur
Inschrijven vanaf 18.30 uur in
Factor 30
Inschrijfkosten: strandloop € 2,00
wegloop € 3,50
crossloop € 3,50
voorinschrijven driedaagse € 7,50
JULIANADORP ZEEVANTIJDSTRANDLOPEN
Woensdag 19 juli en 2 augustus
Afstanden: 3 en 6 km (1 of 2 rondjes)
Inschrijven vanaf 18.30 uur in
Strandpaviljoen Zee van Tijd
Start: 19.30 uur

Inschrijfkosten: € 2,00
OVERLEVINGSLOOP
Woensdag 30 augustus
Afstanden: 4,3 en 6,7 km (wedstrijd)
Inschrijven vanaf 18.30 uur in
Factor 30
Start 19.30 uur
Inschrijfkosten: € 8,00
Voorinschrijving: € 6,00
Voorinschrijven is mogelijk tot zondag 27 augustus 24.00 uur.
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DE JARIGEN VAN JULI EN AUGUSTUS
JULI
Ysabel van Asten
Tooni Boom
Wia de Bray
Kees Heemskerk
Fatia Kemal Hamda
Sija Pepping
Gino Prins
Leila Smits
Amiel Thijssen
Ab Vos
Gertjan Wuis

Linda Bakkenes
Maurice Boomstra
Nancy van Dijk
An van ’t Hert
Luon v/d Meer
Anita Post
Floortje Reenders
Chelsea Striet
Berend Veldthuis
Dick v/d Weide
Finn Zoutzeling

Wim van Belzen
Caroline Bornebroek
Rob van Gelder
Marjoloen Hoogenbosch
Thom Mulder
Nel Pot
Helen Roos
Zoë Terneu
Anja Vlot
Sil Wever

Jurriën Beverwijk
Peter Bouw
Kaylee v/d Haven
Mika Jansen
Leonie Nuijens
Rob Prins
Chtistiaan Santé
Tim Tesselaar
Julia v/d Voort
Annet Wilkens

AUGUSTUS
Marieke de Bock
Dennis Curvers
Claudia Geldermans
Kevin van Grieken
Jeffrey Hutten
Leroy Kapitein
Johan Lienos
Djulyan v/d Mee
Iris Postmus
Chris Vermeulen

Luca de Boer
Hans Egner
Ciska van Gemert
Jan Groot
Tom Jansen
Marchel Keppel
Aiwen Lobles
Pim Nuijen
Krista Skácel
Sandra Vermolen

Klaas Borst
Rachel Flecken
José Gilbert
Maureen de Groot
Jenu Jeyaratnasingham
Marjan Kortbeek
Matthieu Magielsen
Albert Platte
Johan Slootweg
Roel Verschoor

Louis Burggraaff
Liz Frederiks
Brigitte Graafeijland
José v/d Hoff
Emiel Jorissen
Megan Kruijer
Tycho de Man
Louw Post
Pascal v/d Vendel
Wessel v/d Wal

NIEUWE LEDEN
Shakir Mohomud, Mark Mulder, Marije van Straaten,
Mischa Straatman en Marit Emma Steunenberg.

OPZEGGINGEN
Laura Blank
Iris Brinkman
Kenneth Dirker
Amira Ennaassi
Jeanette Hendriks
Corina Korbee
Helga Lienos
Sofie Oden
Nico Runic
Johan Slootweg
Jan Verhoeven

Diego de Boer
Kim Coppoolse
Janey van Dorst
Tesse van Esch
Jenz Kiers
Marinus Kranenburg
Yessica Lijtsman
Emy Opmeer
David Santé
Joey Steenvoorden
Isabella Vermeulen

Angelique de Boer
Jakob Cornielje
Carola Ellen
Duncan Grootjans
Indy Kiers
Michelle Kreté
Peter van Maurik
Elly Plieger
Herman Schooljan
Jelmer Tiessen
Robbert Waltmann
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Nadia Breed
Melanie Dirker
Anthony van Engelen
Luca van Halm
Mirjam Kivits
Luna Landman
Miriam Minnes
Hans Pronk
Marijke Sloots
Rhyona van Velsen

HARDLOPEN PRIKKELT HIPPOCAMPUS
Hoe ouder, hoe kleiner je brein. Toch? Hoe zorgt aerobe
inspanning er dan toch voor dat je geestelijk scherp blijft?
Geen normaal verouderingsproces
Van hardlopen krijg je gezondere hersenen, dat heb je vast
vaker gelezen. Geregeld duursporten geeft met name de
hippocampus, het deel van de hersenen dat van belang is
voor je geheugen en ruimtelijke oriëntatie, een boost.
Normaal gesproken slinkt ons brein naarmate we ouder
worden. Vooral de hippocampus wordt vanaf het vijftigste
levensjaar langzaam maar zeker kleiner. Dit wordt
beschouwd als een normaal verouderingsproces.
Dit heeft niets te maken met de ziekte van Alzheimer, maar
gaat wel gepaard met een aanvankelijk subtiele, later soms
duidelijk merkbare cognitieve achteruitgang.
Groter volume
Uit onderzoek is gebleken dat aerobe inspanning de ouder wordende mens niet alleen lichamelijk, maar ook
geestelijk scherp houdt. Is het deze vorm van inspanning die ons helpt om onze slinkende hersenen efficiënter
te gebruiken?
Zou goed kunnen, maar onderzoek heeft in ieder geval uitgewezen dat gezondere hersenen ook een groter
volume hebben ten opzichte van hersenen bovenop een inactief lichaam. Bij dat onderzoek waren de verschillen
na een jaar opmerkelijk.
‘Waar de hippocampus in de groep die geen conditietraining had gedaan gemiddeld anderhalf procent was
geslonken, was die bij de aerobe bewegers twee procent gegroeid,’ schrijft het onderzoeksteam.
De mensen die aeroob trainden presteerden ook beter bij tests van het ruimtelijk geheugen. De onderzoekers:
‘We hebben aangetoond dat verlies van hersenmassa en -functie tijdens het ouder worden niet onvermijdelijk is. ’
Beginnen bij jou de jaren te tellen? Tel en loop dan ook voldoende kilometers
(door Redactie Runner's World vrijdag, 9 juni 2017)

MEEST VOORKOMENDE BLSSURES
Hoe ga je om met de meest voorkomende blessures?
Iedere loper raakt wel eens geblesseerd. Heel vervelend, maar dat hoort nu eenmaal een beetje bij onze sport.
Onlangs schreven we een artikel over dat je best wel wat voorzorgsmaatregelen kunt nemen om het risico op
ble ssures in ieder geval te minimaliseren. Maar welke blessures komen nu eigenlijk het meest voor bij lopers?
En belangrijker: wat kun je er tegen doen?
Helaas zijn er tientallen, zo niet honderden verschillende blessures die je als loper kunt hebben. Van
rugklachten tot een ingegroeide teennagel, van een ontstoken achillespees tot een gebroken teen. Opvallend
genoeg zijn er drie blessures die overduidelijk het meest voorkomen onder hardlopers. En ons dus het vaakst
aan de kant houden.
Ten eerste het 'mediaal tibiaal stresssyndroom', hoogstwaarschijnlijk beter bekend als shin splints. Dit is een
blessure die je herkent aan een zeurende of stekende pijn in de schenen. Deze blessure ontstaat doorgaans
wanneer de spieren niet sterk genoeg zijn, waardoor er te veel druk op het bot komt te liggen. Overbelasting is
dus vaak de boosdoener, al kan ook overpronatie voor problemen zorgen. Wanneer de enkel te veel naar binnen
zakt bij het afwikkelen van de voet, komt er tenslotte meer druk op de schenen te liggen. Al zou je dit dan ook
weer onder de noemer overbelasting kunnen scharen.
Voorkomen: Draag goede hardloopschoenen met een flinke demping en sla je warming-up niet over.
Daarentegen is het niet verstandig om de heuvels op te zoeken. Hardlopen op een zachte ondergrond, zoals gras
of zand, kan juist helpen.
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Ten tweede de 'lopersknie': je voelt aan de buitenzijde, net boven de knie, een brandende en
stekende pijn. Lopers bouwen over het algemeen redelijk snel conditie op, zeker als je een
beginnend loper bent, maar het opbouwen van het spierweefsel gaat een stuk langzamer.
Ook de lopersknie is het gevolg van overbelasting, dit keer van de spieren.
Voorkomen: Maak je trainingen niet te lang, maar bouw alles rustig op. Zorg ook nu weer
voor loopschoenen met voldoende demping. Daarnaast is het raadzaam om andere spieren,
zoals je bilspieren, quadriceps maar ook je heupen, te trainen.
Ten slotte ook nog de 'mediale meniscus blessure': een hele mond vol, maar vooral een
blessure die voorkomt bij beginnende lopers. De pijn is scherp, zit aan de binnenkant van de
knie en ontstaat wanneer het kraakbeen tussen de botten beschadigt.
Voorkomen: Voor deze blessure is het lastiger om een concrete oorzaak aan te wijzen. En dus is een oplossing
ook wat lastiger te bedenken. Daarom is het raadzaam om de omliggende spieren, en dan met name de
hamstrings, te versterken.
(Bron: prorun.nl Door Tim Moria 13 juni 2017)

BIER NA HET SPORTEN???
Drie nadelen én de oplossing
Het lijkt voor sommigen bijna een ritueel: een biertje na het
wielrennen, hardlopen of voetballen. Of twee. Of drie. De
ultieme beloning voor je inspanning, maar draagt het
werkelijk bij aan een goed herstel van je lijf? Helaas…
alcohol drinken na het sporten heeft wat nadelen.
Nadeel 1: Vochtafdrijvend effect
Tijdens het sporten verlies je veel vocht. Dat wil je na het
sporten natuurlijk aanvullen. Bier lijkt dan misschien een
goede keuze, maar alcohol heeft juist een vochtafdrijvend effect. Het zorgt ervoor dat je extra veel moet
plassen. Je lijf verliest met het drinken van alcohol dus meer vocht dan dat het opneemt.
Natuurlijk bevat bier ook veel water (90 procent) en zou je wellicht verwachten dat het uiteindelijk toch wel
goed komt met dat vocht. Dat is onderzocht: zelfs drie standaardglazen bier kunnen de vochtbalans na het
sporten niet volledig herstellen.
Wil je toch per se een biertje? Kies dan voor alcoholvrij bier. De vochtbalans herstelt met dit bier beter dan
wanneer je bier drinkt met een hoger alcoholpercentage (4,8 procent), zo toont onderzoek aan. Maar helaas ook
weer niet helemaal.
Nadeel 2: Alcohol komt harder binnen
Na flink sporten is je maag leeg. Drink je direct na het sporten alcohol, dan wordt dit extra snel in je bloed
opgenomen. De bekende bijwerkingen van alcohol zijn dan ook extra heftig. Je bent bijvoorbeeld minder
scherp en reageert minder alert.
Nadeel 3: Trager herstel
Tijdens het sporten komt melkzuur vrij, wat het lichaam moet afbreken. Dat gebeurt in de lever. Maar je lever is
ook verantwoordelijk voor de afbraak van alcohol. De afbraak van alcohol heeft hogere prioriteit voor de lever.
Dat betekent dat het melkzuur zich gaat ophopen in de spieren en daar op den duur spierpijn veroorzaakt. Dus
drink je (veel) bier na afloop van het sporten? Dan kun je meer en langer last hebben van spierpijn en minder
snel weer optimaal presteren.
Biergist verbetert prestaties?
Zo’n 2-3 gram biergist per dag verbetert je uithoudingsvermogen met maar liefst 5 procent. Dit is een veel
geciteerd bericht uit de wetenschap en lijkt voor velen wel een vrijbrief om bier te drinken. Maar om die
hoeveelheid biergist binnen te krijgen, moet je wel een avondje stevig doordrinken. Die 2-3 gram staat namelijk
gelijk aan zo’n 16 biertjes.
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De oplossing: eerst water en koolhydraten, dan bier
Duik je toch de kantine of kroeg in voor een biertje met je sportmaten? Drink dan eerst een glas water en vul je
koolhydraten aan met bijvoorbeeld wat fruit, sap of een smoothie.
Na een intensieve training is je glycogeenvoorraad in je lichaam afgenomen. Glycogeen is een voorraadje
koolhydraten in lever en spieren. Als je snel en gemakkelijk energie nodig hebt (tijdens sporten) dan wordt die
voorraad aangesproken. Die voorraad glycogeen kun je alleen aanvullen door het eten en drinken van
koolhydraten, dus bijvoorbeeld fruit of sap of een krentenbol. Of kies voor een hypertoon drankje; daarin zitten
ook veel koolhydraten.
Neem daarna eventueel een biertje en houd het dan bij één, tenminste als je wilt voldoen aan het advies van het
Voedingscentrum om geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. Dat advies geldt
zowel voor mannen als vrouwen.
(Bron: gezondheidsnet Reina van Bruggen)
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