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BESTUUR:
Voorzitter:

Kees Aerts

Secretaris:

Ellen Tesselaar

Penningmeester:

Jan Dito

Algemene Zaken:

Erik Leibbrand

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

Technische zaken:

Marchel Keppel

R.W. van de WIntstraat 10 , 1789 BB

Baanatletiek:

Martijn Nuijens

Wegatletiek:

Evert v/d Burg

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

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

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

Tiana Dekker/
Rudy Vermeulen

Kruiszwin 1112 1788LA
wegsecretariaat.noordkop@gmail.com

06-21860583

secretariaat.noordkop@gmail.com

Junioren C/D: Axel Boon/Michel Klomp

secretariaat.noordkop@gmail.com

Pupillen:

Peter Jacobs

Ruyghweg 186 1781 DR

627971

JURYCONTACT:

Chris Vermeulen

Binnenhaven 130
1781 BP
jurycontact.noordkop@gmail.com

626814

VERTROUWENSPERSONEN:
Petra de Bock
Joop van de Laar

petradebock@quicknet.nl
javandelaar@zonnet.nl

06-46743232
06-10114344

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

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

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

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

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

626814
523114
615267
645001
646412
06-41850587
634668
668158

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

PR:

Jessica de Visser

CLUBKLEDING:

Intersport

Positie
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer

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

jessicasusanna1@gmail.com
Beatrixstraat 60

WEBSITE:

617363

www.noordkopatletiek.nl

TELEFOON MARINEGEBOUW (CLUBGEBOUW) RUYGHWEG:

0223-653773

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

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

Vanaf derde lid: gezinskorting

€ 3,50

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

De licentiekosten worden gelijktijdig met de januari contributie geïnd.
Administratiekosten nieuw lid en reactivering
€ 7,50
Overschrijvingskosten andere vereniging
€ 10,15

LIDMAATSCHAP EN LEDENADMINISTRATIE:
Ineke Smit
Andromeda 7
1785 DR

menke.smit@hetnet.nl

523114

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

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

634090

KOPIJINLEVERTIJDSTIP:

Uiterlijk woensdag 4 april om 24:00 uur.
4
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TRAININGSPROGRAMMA WINTERSEIZOEN
Tot 26-03-2018
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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Als je het clubblad leest op de dag dat het op de site en/of via
de Nieuwsbrief tot je komt, is het nog één nachtje slapen tot Den
Helder-Schagen. Het ziet er naar uit dat het weer echt “De Hel
van het Noorden” wordt, hoewel minder koud dan het de
afgelopen dagen geweest is. Veel plezier en succes allemaal, en ik hoop op heroïsche verhalen in het volgende
clubblad.
Zaterdag 17 maart is de 4e Zijpeloop een interne trainingsloop
De 16 kilometer start om kwart over acht bij Duinoord.
De 10 kilometer start om half negen bij de parkeerplaats Callantsogervaart.,
Het parcours wordt op het pad aangegeven, waarbij het eerste deel tot aan Groote Keeten door de duinen gaat,
daarna via Abbestede en het poldergebied naar de Bosweg nr. 27.
Er zijn geen inschrijvingkosten maar een kleine bijdrage om de kosten te dekken is welkom.
Deelname op eigen risico. Inschrijven via de site of klik..... HIER.
Noordkoppers zijn al te zien als wedstrijdleider, jurylid, voorfietser of als vrijwilliger bij grote evenementen,
maar daar is nu ook een Pacer bijgekomen: Martin Nieuwerf leidde een grote groep op de marathon naar 4.15.
(Lees meer bij de veld- en weguitslagen).
Politieke partijen zeggen allemaal dat ze het beste met ons voor hebben. Of dat ook voor hun sportprogramma
opgaat kan je lezen als je op de link klikt……HIER.
Nog maar een paar weken, dan gaat het zomertrainingsprogramma in. Van de pupillen en junioren staat het al in
dit clubblad. Dat van de loopgroepen komt in het clubblad van April.
Vrijdag 30 maart is de Algemene Ledenvergadering. Natuurlijk komen jullie allemaal (als je ouder dan 16
bent). De uitnodiging en agenda staan elders in dit clubblad. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, geef dit dan
even door aan: secretaris@noordkopatletiek.nl
Bij geen afbericht nemen we gewoon aan dat je komt! Dus tot vrijdag 30 maart!
Myra van Es.
TRAININGSPROGRAMMA ZOMERSEIZOEN Baanatletiek 26-03-2018
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
Martijn Nuijens
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Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op
Vrijdag 30 maart 2018 om 20.00 uur
in de Kantine van F.C. Den Helder, Bremstraat 2D
Agenda Jaarvergadering SV Noordkop afdeling Atletiek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Mededelingen / ingekomen stukken t.b.v. jaarvergadering
Notulen jaarvergadering 31 maart 2017
Jaarverslag 2017 / Beleidsvoornemens 2018
Financiën
Bestuursverkiezing (alle leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd)
Jubilarissen
In ’t zonnetje
Rondvraag (betreffende onderwerpen van de jaarvergadering)
Sluiting

De stukken voor de vergadering staan uiterlijk 20 maart ter inzage op de site.
U kunt zich schriftelijk afmelden via: secretaris@noordkopatletiek.nl
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VRIJWILLIGER
in the picture…

Ben in 2014 als vrijwiller begonnen bij SV Noordkop.
Mede doordat mijn dochter de atletiek als sport had
uitgezocht.
Zelf ook tot mijn 19e actief aan atletiek gedaan en blijf dit
ook een mooie sport vinden.
Vanaf mijn 11e tot 19e vele uren op de atletiekbaan
doorgebracht, waarbij de korte loopnummers en
werpnummers wel mijn voorkeur hadden.
Omdat je als ouder langs de baan zit word je al gauw
gevraagd of je niet wat hand- en spandiensten wilt verrichten.
In die tijd was men ook al bezig om meer vrijwillers te vinden.
Omdat ik al eens een jury cursus had gevolgd in mijn jeugd, heb ik deze nogmaals gevolgd en uiteindelijk ook
de jury tijd er achteraan gedaan.
Hierna kwam al gauw de vraag of ik niet wilde assisteren bij de trainingen.
Uiteindelijk de JAL cursus gevolgd en als trainer bij de D-junioren begonnen met Jan van Zanten en later met
Piet Nuijens. In die periode ook voor de C/D junioren een tijd het wedstrijdsecretariaat gedaan.
Samen met Jaap Wassenburg een tijdje de AB junioren/senioren getraind om uiteindelijk weer bij de Cjunioren terecht gekomen.
Terugkijkend op de afgelopen jaren zijn me de twee competitie finales van de JJD-junioren wel bijgebleven.
Jammer genoeg is deze groep uiteen gevallen en uit de atletiek verdwenen.
Verder vind ik het altijd mooi op te zien dat de atleten hun presaties verbeteren.
Wel jammer dat er in de huidige groep weinig atleten zijn die aan wedstrijden deelnemen.
Ben veelal zoekend op internet naar oefeningen/trainingen op het gebied van atletiek.
Verder mag ik graag lezen. Meestal heeft dit dan wel iets met sport of trainingen te maken.
In het dagelijkse leven ben in werkzaam op MVK “de Kooy” en houd me bezig met de configuratie van de
NH90 helikopter. Voor deze werkzaamheden ben ik dan ook regelmatig in het buitenland te vinden.
Wat inhoudt dat ik voor 1 à 2 weken in Italie mijn werkzaamheden uitvoer.
Voor de volgende keer nomineer ik Daniel Adriaansen
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NK INDOOR MASTERS
Wanneer je op de site van atletiek.nu naar de uitslagen kijkt van het NK indoor te Apeldoorn voor Masters te
Apeldoorn (2-3-4 februari 2018) staat er het volgende:
Hoogtepunten
Ciska Bosma (V35) kogelstoten : 10,61 en
Tjerk Vos (M60) 400 m : 1.01,49 / 200 m : 26,13 / 60 m : 8,28 en ver : 4,32
Nou dat mag je met recht hoogtepunten noemen.
Zaterdag 3 februari is Ciska met deze afstand Nederlands Kampioen geworden en heeft ook nog even een
clubrecord neergezet, en dat terwijl ze volgens eigen zeggen “zich een ongeluk traint maar niet op kogel”.
Fantastisch Ciska!!
Tjerk mocht zelfs het hele weekend aan de bak. Vrijdag 2
februari stond de 400 m. op het programma en meteen een
gouden race, een PR én Clubrecord!! Dat smaakte vast
naar meer. Zaterdag 3 februari de 60 m. en verspringen.
Allebei goed voor een tweede plaats, en dat was ook de
plek die hij zondag 4 februari liep op de 200 m. Die
tweede plaatsen op de 60 m. en 200 m. waren ook een PR
én Clubrecords. Zelf was hij “redelijk tevreden” maar ik
vind het een TOP prestatie! Beiden van harte gefeliciteerd
met deze prachtige prestaties.
Ellen Tesselaar

NK INDOOR JUNIOREN
Het weekend van 10 en 11 Februari waren de indoor NK
wedstrijden voor de junioren.
Op de zaterdag mocht ik de serie lopen voor de 800 meter.
De winnaars van de series en de 2 tijdsnelsten gaan door
naar de finale op zondag. In mijn serie ben ik rustig gestart,
Anderen de snelheid laten bepalen. De laatste 300 meter heb
ik op kop gelopen en die plek niet meer afgestaan. Dit
betekent dus finale op zondag.
Na een goede boerenkoolstamppot in het Stay-Okay van
Apeldoorn ontspannen : Wie is de mol?” gekeken en een paar partijtjes poolbiljart gespeeld. Zondagochtend
weer richting Omnisport voor de finale die pas om 16.55 uur gaat plaats vinden. Tot die tijd wedstrijden van
anderen gezien en gekletst met alle andere atleten. Helaas een lichtelijke pijn in mijn kuit, dus even goed aan
het rekken en strekken geslagen. De start ging er fel aan toe, werd meteen wat geduwd en getrokken. Liep op de
tweede plek, hem eerst het kopwerk laten doen en bij de laatste 300 meter de koppositie ingenomen. Op zich
niet heel erg hoeven te versnellen tot de finish. Nu dus ook de Nederlandse titel op de 800 meter op mijn naam
staan.
Het weekend daarop weer richting Apeldoorn voor de NK senioren. Ik ga weer voor de 800 meter. Het leek me
wel wat om met Thijmen Kupers en Richard Douma te mogen lopen. Helaas hebben beide toppers afgezegd.
Zelf ook nog wat last van mijn kuit maar toch besloten de serie te gaan lopen. Net als vorige week rustig
gestart. Op het moment dat ik ging versnellen, ongeveer 400 meter voor de finish versnelden ook de nummer 1
en 2. Helaas was het gat te groot om het te dichten en kwam ik op de derde positie. Helaas dus geen finale voor
mij. Conclusie was dat ik sneller had moeten starten zodat ik meteen in de derde positie was gekomen,
misschien had er dan een kans bestaan dat ik een finale plek had weten te behalen. Weer een ervaring rijker
door deze race te lopen tussen de senioren.
Groetjes Djoao Lobles.
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Indoor AV Wieringermeer
Op zaterdag 3 februari werd er in de Zuiderzeehal te
Wieringerwerf weer een indoorwedstrijd voor alle pupillen
en junioren-CD georganiseerd. Voor de 150 deelnemers
stond er een driekamp bestaande uit 40m, kogelstoten en
hoogspringen op het programma.

Uitslag AVW Indoor 2018
MPC
7. Mila Darphorn
4. Leila Smits
MPA1
12. Iris Postmus
MPA2
7. Amber Adriaansen
14. Tara Darphorn
JPB
6. Finn Zoutzeling
8. Stan Darphorn
10.Timo Arts
JPA1
4. Jenayro van der Graaf
8. Fabio Bakker

Iris Postmus
totaal
616
1149
765
1198
871
893
786
507
1444
986

40 m
8.4
7.1
40 m
7.9
40 m
7.4
8.8
40 m
7.8
8.0
9.2
40 m
6.6
7.5

hoog
0.75
0.95
hoog
0.85
hoog
1.05
1.00
hoog
0.90
0.90
0.80
hoog
1.10
1.00

kogel
3.14
5.33
kogel
3.13
kogel
5.85
4.79
kogel
4.05
3.13
2.69
kogel
6.57
3.64

Finale crosscompetitie
Op zaterdag 17 maart organiseert AV Pijnenburg in Soest de finale van de crosscompetitie voor Noord-Holland
en Utrecht. Deze wedstrijd wordt gelopen op het parcours waarop op Oudejaarsdag ook altijd de Sylvestercross
wordt gehouden.
Van de pupillen en junioren van Noordkop hebben zich geplaatst :
Noa Zoon
Niek Kollé
Mirthe de Weert
Thijmen de Weert

Ioann Lobles
Tom Jansen
Leila Smits

Voor alle uitslagen en standen : www.atletiekcompetities.nl
Leila Smits 3e bij Indoor Phanos
In Sportcentrum Ookmeer in Amsterdam werd op 18 februari de sterk bezette Phanos Indoor voor pupillen
gehouden. Bij de MPB werd Leila Smits knap 3 e met een puntentotaal van 1195 pnt. In het veld van 32
deelneemsters wist ze vooral bij het kogelstoten en hoogspringen veel punten te scoren.
MPB
3. Leila Smits

totaal
1195

40 m hoog kogel
7.40 1.06 5.00
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Wedstrijden en trainingen:
Maart
Za 17 maart :
Za 17 maart :
Za 17 maart :
Wo 21 maart
Za 24 maart :
Ma 26 maart
Za 31 maart

finale district-cross AV Pijnenburg, Soest
indoorwedstrijd Heerenveen (ook voor CD-jun)
geen bostraining i.v.m. “Dag van de Atletiek”
laatste zaaltraining
laatste bostraining
start baantraining op maandag en woensdag
finale boscross bij DOK aan de Guldemondweg

Het zomerseizoen loopt van 26 maart tot en met 7 oktober.
De trainingen vinden vanaf 26 maart plaats op maandag en woensdag op het Marinesportpark aan de
Ruyghweg:
Maandag en woensdag
17.00-18.00 uur : Mini- en C pupillen
Maandag en woensdag
18.15-19.15 uur : B pupillen
Maandag en woensdag
17.30-18.30 uur : A1 pupillen
Maandag en woensdag
18.45-19.45 uur : A2 pupillen
Tijdens schoolvakanties en de Helderse Avondvierdaagse zijn er geen trainingen.

Op zoek naar……
Jeugdatleten die willen helpen bij de verzorgingsposten tijdens het hardloop evenement
Halve van Den Helder op zondag 8 april 2018.
SV Noordkop zal tijdens het evenement een goed doel zijn. Hiervoor zal de vereniging
voor de jeugdatleten een geldbedrag krijgen.
Het geldbedrag zal dan voor jeugd festiviteiten uitbesteed worden denk aan
bijvoorbeeld: Een atletiekkamp, pupillenfeesten etc.
Als de atleten de kidsrun mee willen doen en daarna helpen is het geen probleem. Hier
zullen we een oplossing voor hebben.
Ben je bereid om te helpen geef je dan op bij Samantha Kreté
Het kan via de mail: samantha1k@hotmail.com
Uiterlijke opgave voor 17 maart 2018
Graag aangeven of je de kidsrun loopt en wilt helpen bij de verzorgingsposten of als je
alleen wilt helpen bij de verzorgingsposten.
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APELDOORN MIDWINTERMARATHON 04-02-2018
Uniek evenement
De Midwinter Marathon is het oudste nog bestaande hardloopevenement van Nederland. Op 3 en 4 februari
2018 was de 45ste editie. Hoe bijzonder het evenement is blijkt wel uit enkele prijzen die de afgelopen jaren
zijn ontvangen. In 2012 is dit evenement uitgeroepen tot leukste hardloopevenement van Nederland.
Evenement georganiseerd door vrijwilligers
De Midwinter Marathon is in meerdere opzichten uniek. Uniek omdat het het oudste Nederlandse
hardloopevenement is dat onafgebroken jaarlijks is gehouden (nog nooit is het winterse evenement afgelast!).
Uniek vanwege het prachtige parcours dat begint en eindigt op de ‘koninklijke’ Loolaan en voert door de
heuvelachtige en beboste omgeving van Apeldoorn, bij menige editie voorzien van een flinke laag sneeuw.
Maar de loop is ook uniek omdat de organisatie van de Midwinter Marathon geheel in handen ligt van
vrijwilligers.
Op de dag zelf zijn er zo’n 450 op het parcours te vinden.
Asselronde 25km:
Martin Nieuwerf
Minimarathon 10EM:Wim van Rijn
Evert v/d Burg

2.05.05. 14e van de 88 M60; 858e van de 2617 deelnemers.
1.22.22. 25e van de 128 M60; 948e van de 3219 deelnemers
1.25.35. 141e van de 214 M35; 1258e van de 3219 deelnemers

Martin Nieuwerf:
Het parcours was pittig op sommige delen. Vals plat, wat heuvels en een oostenwind die op groot deel van het
parcours tegen was. Mooi gebied overigens om te lopen. .Na al die lange duurlooptrainingen om duurvermogen
op te krikken, vandaag eens lekker wat sneller werk. 25 km Asselronde van de Midwintermarathon in 2:05:05
uur gelopen. Snelheid: 5 min/km. Niet direct verwacht wel op gehoopt. Bijzonder tevreden. Er zit nog wat
snelheid in het lijf! Heerlijk gelopen. Benen voelen Goed! En nog eens 14e van 88 in mijn categorie. Mijn dag
kan niet meer stuk
Wim van Rijn:
Toch weer gedaan, een prachtige loop met een heel mooi parcours. Na een paar vervelende blessures en niet
veel kilometers een mooie eindtijd neer gezet, boven verwachting sneller dan vorig jaar (1.23.11) super
tevreden. Meteen een mooi weekend van gemaakt met Els ,mijn broer en schoonzus Peter en Marlies. Mijn zus
Antoinette en zwager Frans die volgend jaar ook voor de 16,1 gaan nu deden ze de 8 km. Volgend jaar weer !!!
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CASTRICUM STRAND&DUINLOOP 04-02-2018
8,8 km: Aiwen Lobles 40.31
LANDSMEER TWISKEMOLENLOOP 04-02-2018
Van de site van AV Landsmeer:
zondag, 4 Februari 2018 Twee parcoursrecords gesneuveld tijdens Twiskemolenloop Een strakblauwe lucht en
3 graden, dat is goed loopweer. Ondanks de stevige tegenwind sneuvelden er maar liefst twee parcoursrecords.
496 lopers verschenen aan de start van de vierde Twiskemolenloop van dit seizoen. Tim Tesselaar uit Den
Helder ging met bloemen naar huis. Hij snoepte bijna een minuut van het record af en dat is een knappe
prestatie met deze harde wind. Hij liep de halve marathon in een tijd van 1.14.46 uur. Een veelbelovend atleet,
die wij vaker hopen terug te zien bij de Twiskemolenloop.
GROETUITSCHOORL 11-02-2018

Michel Butter en Maureen Koster winnen NK 10 km in zonnig Schoorl
Ruim 9.000 hardlopers kwamen in actie bij de 41 e Groet uit Schoorl Run. Op de open stukken kregen de
deelnemers te maken met een forse wind, maar dieper in het duin liepen zij onder zonnige omstandigheden door
de prachtige Schoorlse Duinen. Al een aantal jaar staat het NK 10 km vast op het programma in Schoorl. De
winst ging bij de mannen naar Michel Butter. Met een tijd van 29.12 minuten schreef hij voor de vierde keer
het NK 10 km in Schoorl op zijn naam. Bij de vrouwen won Maureen Koster in een persoonlijk record van
32.36 minuten.
Eerder op de dag vonden de Mizuno 21,1 en Run2Day 30 km plaats. De Mizuno 21,1 km werd gewonnen door
Lander Vandroogenbroeck (BEL) in 1.07.33. Bij de vrouwen won Lineke Kroon in 1.22.57.
De Run2Day 30 km werd gewonnen door de Belg Michael Brandenbourg in 1.38.20. Marieke Monsma was de
snelste vrouw op de langste afstand in 2.01.40
Volgend jaar vindt de 42e Groet uit Schoorl Run op zondag 10 februari 2019 plaats.
Nathalie Dragt:
Tja, dan doe eens wat anders en loop je in Schoorl de 10 KM ipv de gebruikelijke 30 KM. Wat een
gekkenhuis... met Myra voorin het startvak en dan met het nodige duwen en afsnijden is de adrenaline meteen
op kookpunt. Hijgend en puffend probeer ik mijn ritme te zoeken. Het ging niet makkelijk maar blij dat ik bijna
de 45 min rond had waar ik op hoopte. Het grote doel is volgend weekend lekker lopen tijdens de trail marathon
op Texel
Jan Willem Schutte:
Geen 30 km, maar halve marathon, last van de voet gekregen na z'n 17 km, kreeg ik ook kramp in boven been,
dus gefinisht op de halve marathon.
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Albert Platte
Groet van Schoorl is veel beter gegaan dan ik onderweg dacht. Een veel te snelle start, zoals gebruikelijk.
Halverwege met de wind en de stukjes omhoog voelde ik allerlei spieren. Uiteindelijk viel het allemaal erg mee.
Gefinisht in 1:50:59 waar ik heel tevreden mee ben. Met dank aan Joop voor de foto’s.
Dennis Curvers:
Groet uit Schoorl 2018
Onderweg in de auto heen stormachtige wind en met enige druppels voorspeld gaat de gedachte even terug naar
twee jaar geleden toen ik het op een gegeven moment echt niet meer warm kreeg. Dus in dubio over de kleding,
uiteindelijk kies ik voor een Craft ondershirt en een wat dikkere
bovenlaag met rits. In de sporthal en onderweg naar de start kom ik
verschillende bekenden tegen. Onderweg is dat slechts beperkt tot een
handjevol mensen van de cursus. Ook grappig. De eerste ronde van 21
gaat voorspoedig, uiteindelijk valt de wind in het bos reuze mee en met
de zon erbij is het zelfs erg warm. Eerste stuk goed letten op de vals
platte delen en een relatief rustig tempo aangehouden. Richting Hargen
krijgen we stukken wind in de rug en daar maak ik dankbaar gebruik
van. Ik loop een stukje op met iemand uit Amersfoort, en we kunnen
beiden nog prima praten. Bij het ingaan van de tweede ronde neemt hij
wat gas terug en ik probeer het tempo vol te houden. Dat lukt redelijk.
Onderweg naar het draaipunt zie ik Marco mij tegemoet lopen. Jeetje
die heeft het ook pittig gedaan zeg! Nu linksaf het stuk van de 10 km op. Tot zover gaat het echt lekker, voor
mijn gevoel rustig en kalm gelopen. Een klein stukje omhoog en ik voel mijn benen in een paar meter vollopen.
Pfff zo worden het echt nog een lange paar laatste km, waarvan ik het tempo tot 28 goed weet vol te houden.
Een beetje licht in het hoofd vertelt me toch echt gas terug te nemen. So be it. Finish onder de 2:34. Het doel
voor vandaag was om morgen niet stijf te zijn. Ik ben bang dat dat niet gelukt is....
Claudia Geldermans:
Halve van Schoorl, W6, 7 graden. Ik had gehoopt om iets sneller te lopen, maar het ging niet helemaal vanzelf
vandaag. Ging weg op 4.45 min/km en dat ging goed tot zes km. Bij km een dacht ik: poe wat een zware
bovenbenen. Bij km vier: hoe ga ik dit in vredesnaam volhouden. Bij km vijf even een isostar en windje in de
rug en toen kreeg ik weer een boost. Bij km negen weer een gevoelsdipje, even een lauwe isostar en weer gaan.
Heb een beetje dwarrelig gelopen (net als die woei, die overal vandaan leek te komen). Op het open stuk had je
zijwind die best lastig lopen was want je benen botsten steeds tegen elkaar. Tegenwoei was vreselijk, maar
meewoei was heerlijk...helaas kon ik daar niet echt van profiteren want kon niet meer versnellen. Gelukkig
laatste stuk wel meewind, behalve nog even paar honderd meter tegenwind knallen naar de finish. Doel om
sneller dan Egmond te lopen was gelukkig wel gelukt
Daniel Spijker:
In het startvak van het NK 10 kilometer ben ik omringt door allemaal gedreven atleten die het beste uit zichzelf
willen halen. Het betreft het startvak twee, voor mannen en vrouwen 35+ tot en met 75+ elke 5 jaar een andere
categorie. Er zijn een hoop bekende atleten uit Den Helder te vinden. Onder andere Noordkoppers Myra van Es,
Nathalie Dragt, Lars Eelman, Raymond Koen, Ingmar Vink en Joost Veenstra. Vóór ons is startvak een, waar de
mannen senioren, de dames senioren en de junioren zich klaar maken voor de start. De sfeer is licht gespannen
maar gemoedelijk. Om 14:30 gaan de mannen senioren weg, om 14:35 de junioren + dames senioren en dan om
14:38 mogen wij.
Het startschot klinkt en het vak komt in beweging. Diverse keren in de eerste 200 meter bots ik tegen iemand
met een van mijn schouders of haakt er iemand zijn voet achter mijn voet. Ik struikel een paar keer lichtjes
maar val niet. De massa verandert in een bont gekleurd lint lopers en ik kan vrij lopen. Ik zoek naar ritme
“aanzetten Daniël!” denk ik bij mezelf het is maar 10 kilometer. De afstand doet me niet veel, de snelheid vind
ik lastig. Het is bijna drie jaar geleden dat ik een snelle 10 kilometer gelopen heb. De laatste was Alkmaar City
run 2015.
De 1e kilometers kom ik niet in een ritme en moet tegen de wind in omhoog. “Moet ik schuilen? Ga ik wel hard
genoeg?” Ik worstel en mijn benen voelen als vissen op het droge. “Waar is de cadans? Waar is het ritme?”
Wind suist in mijn oren. Ik probeer me te focussen maar ik loop niet lekker en ik weet het.
18

Na 5 kilometer denk ik “gelukkig op de helft”, maar ik zie aan mijn tijd dat ik niet snel ben. Mijn benen voelen
als slappe spaghetti. Zal ik maar stoppen? “NEE Daniël!!!” Je finisht altijd!!!!
20 meter voor mij loopt Lars Eelman mijn trainingsmaatje en vlak voor kilometer acht haal ik hem bij. Ik haal
hem in en pers er een “kom op he!” uit. Daarna komt er bij mij de klad er in en kan ik niet meer aanzetten.
Finishen is nu het enige wat nog telt.
Hehe eindelijk… daar is de finish. Tijd 37:25. Dit moeten we maar snel vergeten. Ik wilde een 36’er en die heb
ik in de laatste twee kilometer verloren (2x 3:48 p/km). Ach een ervaring rijker en een illusie armer en er komt
al weer snel een glimlach op mijn gezicht als ik bemoedigende woorden hoor van mijn trainer Raymond Koen.
“Goed gelopen, het waren zware omstandigheden”.
Al met al ben ik weer een stuk wijzer geworden. Een snelle 10K in de benen en een goede snelheidsprikkel aan
het begin van mijn Marathonschema ten behoeve van de Marathon in Enschede. Buiten de wedstrijd om was
het een geweldige dag. De zon scheen de organisatie was goed en we hebben genoten.
Het Noordkop Running team kan tevreden terugkijken op deze editie van Groet uit Schoorl.
En nu weer lekker trainen.
Myra van Es:
Net als naar de Boerenkoolloop reden Nathalie en ik met Henk mee. Voor de terugweg
hadden we al ander vervoer geregeld, want Henk ging met zijn, ook lopende, dochter
nog even gezellig nazitten. Het was berekoud en we waren al van plan om ons als
Michelinmannetjes te kleden, maar gelukkig kon Renata, die al gelopen had, ons daar
van afhouden, want het was best warm om te lopen volgens haar. En ze had gelijk.
Na het startvak overleefd te hebben, tussen de mannen die geen seconde willen missen
en je met ellebogen blauwe plekken bezorgen en als het even kan je onderuit
schoffelen, was het na tweehonderd meter eindelijk rustig en leek het wel alsof ik in
mijn eentje liep (dat zegt overigens veel over mijn tempo), dat was al snel voorbij toen
de andere startvakken losgelaten werden en de snellen daarvan me voorbij snelden.
Het was de eerste wedstrijd na de Boerenkoolloop die ik deed en in de tussentijd was ik
door de fysio onderhanden genomen vanwege een blessure en kon ik onderhand wel weer een 10km afstand
aan, maar of er ook een beetje snelheid in zou zitten en of het pijnloos zou gaan, was nog maar de vraag.
Pijnloos ging het gelukkig wel, snelheid was er (nog) niet.
Er stond een westenwind 6 á 7, maar wij Jutters zijn wel wat gewend en al die
bomen hielden aardig wat wind tegen, eigenlijk heb ik er niet veel van gemerkt.
Toch moest ik een paar keer wandelen op de hellingen, maar dat is de laatste jaren
geen nieuws meer. Ik wist wie er in mijn categorie meeliepen en wist ook wie er
eerste en tweede zouden worden, maar de derde plaats zou nog wel een strijd
worden, die uiteindelijk tot mijn verrassing door mij werd gewonnen. Van alle
vijfjaren categorieën werden de eerste drie op het podium geroepen. Na op het
ereschavot te hebben gestaan, bloemen aangereikt en medaille omgehangen
gekregen te hebben, bleef men op het podium tot iedere categorie aan de beurt was
geweest en daarna werd het Wilhelmus gespeeld. Ik stond tussen de “echte”
veteranen (dat is een wereldje op zich), die al vanaf de wieg lopen en naar EK en
WK’s gaan, maakt niet uit in welk land die gehouden worden, en elkaar ook
allemaal kennen. Er werden ook, als een soort excuus voor de gelopen tijd, de, tot
ieders verdriet teruglopende tempo’s besproken.
De kloof tussen de eerste twee van de V70 en de rest was erg groot: ruim zes
minuten! We zijn overigens in de loop der jaren wel hetzelfde aantal procenten
langzamer geworden, liep ik mijn snelste 10km in 42 minuten, Els Raap (winnares
70+) liep die in 36 minuten (nu ruim 49). Er werd ook nog een Nederlands Record gelopen op deze afstand,
namelijk door Ada Habets, 80 jaar jong! Zij had 1.00.31 nodig, een tijd waar menig jonger loper jaloers op zal
zijn. Tegen de tijd dat ik 80 ben, ga ik maar eens kijken of ik het verbeteren kan!
Mijn jongste zoon liep ook mee, hij startte zeven minuten na mij en ik had voorspeld dat hij mij na negen km
wel in zou halen, met zijn tijd van 51.58 was hem dat bijna gelukt!
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Noordkoppers in Schoorl:
30km:
Dennis Curvers
Marco Langendoen
Roel Verschoor
Erwin Schoot
Chris Vermeulen

2.33.54
2.36.05
2.54.01
2.54.01
2.54.02

10 km:
Tim Tesselaar
0.33.55
Raymond Koen
0.35.48
Lars Eelman
0.37.04
Daniël Spijker
0.37.25
Ingmar Vink
0.38.05
Joost Veenstra
0.42.26
Marcel Steenvoorden 0.42.52
Isa Raadgers
0.43.27
Tibbe Jong
0.44.14
Jacob v/d Wulp
0.44.45
Nathalie Dragt
0.45.38

21,1km:
Jan Willem Schutte
Erik Leibbrand
Pascal v/d Vendel
Jan Koopman
Claudia Geldermans

1.30.13
1.33.51
1.35.34
1.36.10
1.44.11

Albert Platte
Ineke Smit
Renata Vermeulen
Jolanda Kämpfer

1.53.19
1.54.11
2.06.50
2.07.53

Ron van Buuren
Jessica Visser
Cors van Kruining
Rutger Wolters
Ricardo Link
Willem Snel
Ewoud de Jong
Ronald Rijkers
Hester Douma
Marianne Meijer
Daniëlle van Hoek

0.48.12
0.49.02
0.49.50
0.51.24
0.52.16
0.52.54
0.53.04
0.54.12
0.54.42
0.55.05
0.55.19

Henk Mosk
Nynke van Dijk
Myra van Es
Herman Lammers
Trudy Kiefte
Tineke Privee
Ralph de Gast
Kim Hartman
Sarah Link
Maureen de Groot
* Myra 3e V70

0.55.39
0.57.11
0.57.24*
0.57.42
0.58.21
0.58.22
0.58.26
1.02.45
1.03.30
1.03.42

KIM CROSS 12-02-2018
4,5 km: Martin Nieuwerf 23.27, 2e Veteraan; Reggy Simons 28.28
9.8 km: Danny Hajos 42.11; Erik Leibbrand 43.54; Rob Jurriansen 52.22; Henriettea Ordelman 55.59..
TEXEL TRAIL 17-02-2018
15,4 km:
Audrey Breur
1.14.58*
Robert Jan van Vliet 1.20.24
Peter van Doorn
1.20.25
Charissa Czech
1.25.13
Niek Bron
1.25.13
Rob Jurriansen
1.27.20
Ineke Smit
1.28.21

Ruurd Boomstra
Saskia Marsman
Evert v/d Burg
Harry Kraak
Marianne Meijer
Wouter v Onzenoort

1.29.27
1.29.28
1.31.04
1.33.03
1.34.04
1.34.52

Gerda Bregman
Ronn Toornvliet
André Marrenga
Edith Czech
Anneke Quartel
Marianne Bremer
Peter v/d Heide

42,2 km:
Jan-Willem Schutte
François Flisijn
Nathalie Dragt
Danny Hajos
Matthieu Magielsen
Renata Vermeulen
Chris Vermeulen

3.28.42*
3.48.28
3.48.28*
3.54.15
4.22.34
4.36.39
4.56.28

* Jan-Willem 1e M
Nathalie
1e V

1.35.21
1.35.24
1.36.39
1.38.15
1.40.19
1.40.24
1.43.34

* Audrey 2e V
26,8 km:
Erik Leibbrand
Pascal v/d vendel
Jan Koopman
Claudia Geldermans
Martin de Vos
Richard Kuijper
Willem Snel

2.12.02
2.14.30
2.21.37
2.29.15
2.34.33
2.59.43
2.59.44

Jan-Willem Schutte::
Zware marathon trail in 3:28, 1ste plaats. Tevreden, hier kan ik verder mee in mijn marathon voorbereiding.
Pascal v/d Vendel:
Vandaag de 6e editie van de Texeltrail, voor mij tevens de 6e keer maar tevens de zwaarste. Zelfs de editie met
heel zware storm was makkelijker dan vandaag. Laatste 4 km was een hel, benen totaal vast.
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Nathalie Dragt:
Super blij met mijn tijd en daarmee 1ste vrouw op de marathon afstand. Geen prijzen het gaat om de beleving
en de eer. Hard getraind voor deze beleving. Wat doe ik dat graag: crossen over paadjes en het strand. Echt mijn
weertje en eindelijk weer een wedstrijd waar mijn inspanning terug te zien is op mijn horloge. En dat terwijl ik
afgelopen week niet helemaal fit was. Grootste gedeelte met François gelopen en door het mooie weer tot bijna
op het laatst kunnen genieten. Het finishen tegen het “klinkerpad” omhoog ging nog maar net.
Niek Bron:
Dit weekend heb ik de tijd genomen om door middel van een klein testje het belang van
training/wedstrijdvoorbereiding aan te tonen. Na maanden geen loopschoenen aan te hebben gehad ben ik onder
begeleiding van Charissa 15km(!) gaan trailrunnen op Texel...
De race ging verrassend goed. We liepen (uiteraard op mijn tempo) een tijd van 1:25. Maar dit was pas het
begin. Na heel professioneel niet het bewustzijn te verliezen na de finish zijn we veilig thuis aangekomen. Waar
na twee uur de spierpijn al begon. Dit was voor mij ook een verassing, aangezien ik niet wist dat dit
fysiologisch mogelijk was. Dit bevredigende gevoel als herinnering aan mijn gedane arbeid, begon na vijf uur
toch al lichtelijk vervelend te voelen. Oplossing: op tijd naar bed. De volgende ochtend ontwaakte ik met een
verzadigde blaas, dus was ik de eerste die het bed verliet. Bij opstaan uit mijn bed voelde mijn lijf als de
röntgenfoto's van mijn snowboardende naamgenoot. Waar mijn liefdevolle vriendin normaal gesproken niet
aanspreekbaar is op dit tijdstip, lag ze nu, al glunderend, te genieten van mijn
kreupelgang de kamer uit. Het heeft mij een volle minuut gekost om onze
slaapkamer uit te komen! En nee, we wonen niet op een landgoed in Blaricum.
Mijn tere lichaampje van 90kg was, en is, gebroken. Op sportief vlak heb ik al
een hoop gedaan, maar nog nooit terwijl ik zo 'out of shape' was.
Nu ik al huilend en licht trillend in bed lig, denkend aan hoe ik me voel als ik
morgen ontwaak, bekruipt mij een ongekend plichtsgevoel. Ik zal de wereld
behoeden voor het maken van deze fout! Niet dat je de TexelTrail niet moet
lopen, dit is een onwijs mooie wedstrijd die ik graag weer loop. Maar een
degelijke voorbereiding met bijbehorende trainingsopbouw, periodisering en
begeleiding is nodig om dit soort verhalen of blessures te voorkomen.
Dus wil je na het lezen van mijn testresultaten toch de TexelTrail 2019 lopen? Charissa en ik staan voor je klaar
TWO RIVERS MARATHON
Martin Nieuwerf:
Een prachtige maar koude editie van de Two Rivers Marathon, hardlopen door het Land van Maas en Waal
(Bommelerwaard). Bijzonder mooie
omgeving en prettig om te lopen. Al
was het een "Arctische" wedstrijd
geworden door kou en wind Twee
graden onder nul en een venijnige
Oostenwind van 4-5 Bft.
Voor het eerst als pacer gelopen.
Mooie ervaring! Het was een
welbestede dag en een prima
georganiseerd evenement!
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PROGRAMMA WEGWEDSTRIJDEN SV NOORDKOP 2018
Zo 4 maart
Den Helder – Schagen (1e zondag in maart)
Zo 15 april
In Memorium Roel v/d Plas Duin-bollenloop (3e zondag in april)
Woe 6 juni
Strandloop Huisduinen
Woe 20 juni
Wegloop Huisduinen
Noordkop Factor 30 zomer strandcircuit
Woe 4 juli
Crossloop Huisduinen
Woe 18 juli en 1 aug Zee van Tijd Strandloop
Woe 29 augustus
Overlevingsloop (laatste woensdag in augustus)
Zo oktober/november Napoleon Mijlenloop
Zo 2 december
Runnersworld Duincross (1e zondag in december)
Ma 31 december
Intersport Oudejaarsloop
Wedstrijden in het land of in de regio zijn te vinden op: www.hardlopen.nl
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Hallo allemaal
Ja ook dit jaar gaan we er weer voor.
Omdat we nog steeds geen hoofdsponsor hebben een vaste
naam, (want we gaan door ! ! ! ! ! !)
We hebben dit jaar een nieuwe naam

BAANCIRCUIT XL
XL i.v.m. de Speciales, de bijzondere onderdelen die op
instuiven bijna niet voorkomen. En wij hebben er elke wedstrijd minstens 1. Kogelslingeren, Hinkstapspringen,
de Zweedse Estafette, 200m Horden, de 100m- en 110m horden, Polsstokhoogspringen.....
Ja, je ziet het goed EEN EIGEN LOGO. En je bent als een van de eersten op de hoogte van dit nieuwe logo.
Binnenkort wordt onze eigen nieuwe site gelanceerd, met dit nieuwe logo. Houdt dus internet, e-mail en
Facebook in de gaten. Want ik geef natuurlijk een seintje van dit BIJZONDERE MOOIE MOMENT.
Weer een eigen site met alle nieuwtjes, foto’s, verslagen, records, inschrijfmogelijkheid en uitslagen.
Voorlopig komt alleen het nieuws van 2018 erop, maar dat wordt later aangevuld
(Dan komt er ook een archief van alles wat er tot nu toe gebeurd is, maar daarvoor moet ik nog wel wat
speurwerk verrichten.)
Allereerst dan nu de data van de wedstrijden in 2018:
13 april 1e w. bij Hylas in Alkmaar
11 mei
2e w. bij Noordkop in Den Helder
15 juni
3e w. bij Hera in Heerhugowaard
13 juli
4e w. bij Hollandia in Hoorn
31 aug.
5e en uitgebreide wedstrijd bij S.A.V. in Grootebroek met een speciaal gedeelte voor CD junioren
en extra veel onderdelen
21 sept.
de FINALE bij NOVA in Warmenhuizen
Je ziet het al, de wedstrijd bij S.A.V wordt een klapstuk binnen het Baancircuit XL aan het einde van de
zomervakantie, hierover krijg je nog nader bericht.
Van alle wedstrijden zijn de onderdelen al bekend
maar de onderdelen bij S.A.V. staan nog niet vast en geef ik dus “onder voorbehoud”
Hylas

400m Horden Speciale
100m, 200m, 800m, 3000m
hoog, ver, kogel, speer

Noordkop

Kogelslinger Speciale
Hink-stap Speciale
100m, 200m, 1500m, 3000m
hoog, ver, kogel, discus

Hera

Hink-stap Speciale
100m, 200m, 400m, 800m, 3000m
hoog, kogel, discus

Hollandia

Polshoog Speciale
Zweedse Estafette Speciale
100m, 200m, 400m, 800m, 3000m
hoog, ver, kogel, speer

S.A.V.

(onder voorbehoud)
NOVA
100mH 110mHorden Speciale
Zweedse Estafette Speciale
100m, 200m, 400m, 800m
hoog, ver, kogel, discus, speer en een verrassing
CD progr. Horden
60m, 80m, 100m
hoog, ver, kogel, discus

4 x 200m Estafette Speciale
100m, 400m, 1500m, 3000m
hoog, ver, kogel, speer

Voorlopig kan je de wedstrijden ook terugvinden op www.atletiek.nu en je ervoor inschrijven.
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Er is echter 1 groot probleem: we hebben nog geen sponsor !!!!
Dit belet ons gelukkig niet om het Baancircuit te organiseren met de gebruikelijke puntentelling voor de
eindprijzen (al zullen die misschien iets minder uitvallen), maar extra’s zoals beloningen voor
Baancircuitrecords, en /of Dagprijzen per wedstrijd zitten er voorlopig niet in.
Is er iemand die zich met zijn/ haar bedrijf geroepen voelt om ons Baancircuit XL te sponsoren, laat je dan niet
tegenhouden.
Alle beetjes helpen, maar het grote pakket is ook goed.
Bovendien krijg je een mooi plekje op onze nieuwe site.
Ik hoop in ieder geval jullie weer in grote getale terug te zien op de wedstrijden van ons BAANCIRCUIT XL
tot ziens op de baan Rosita

KLAAR VOOR DE START
We zijn nu vijf weken bezig met de cursus ‘Klaar voor de Start’.
Dit is een cursus voor mensen die bijvoorbeeld sombere gevoelens en/of angstklachten
hebben, herstellen van een burn-out of slaapproblemen hebben.
Dit is een laagdrempelige cursus van 12 bijeenkomsten waarbij een (hard)loopcursus
gecombineerd wordt met de eerste acht weken een uur gezondheidsvoorlichting.
Van bewegen is bekend dat het een gunstig effect heeft op de aanmaak van
hersenstoffen als endorfine en serotonine. Hierdoor neemt de stresstolerantie toe en
kunnen deelnemers zich beter ontspannen. Door het bewegen wordt niet alleen het harten vaatstelsel versterkt, maar ook brengt het gedachten tot rust. Met fitheid en
opgewektheid tot gevolg. Kortom, de cursus heeft een positieve invloed op onder
andere; sombere gevoelens, herstel van burn-outklachten, zelfvertrouwen, slaap,
conditie en gezondheid.
Er worden ook vier kennismakingslessen bij Rik Bodylanguage gegeven waaronder Tai
Chi , Yoga en fitness.
De cursus wordt georganiseerd door Amici Zorgt, Achilles, GGZ NHN, Vicino NHN, de
sportaanbieders SV Noordkop (atletiekvereniging) en Rik Bodylanguage (sportschool).
Het streven is om donderdag 26 april te starten met de volgende cursus.
Voor aanmeldingen : Tanja Ites tites@teamsportservice.nl
Wim Ouwens en ik geven de wandel- en looptraining en Gideon de Haan de
voorlichting.
Het geeft mij veel voldoening om de mensen te begeleiden en ze op deze manier
energieker en fitter te laten worden.
Groeten Renata Vermeulen
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DE JARIGEN VAN MAART
Sieb Baard
Yentl Brink
Frans Forrer
Louise Jansen
Chris van Kooten
Donna Majoor
Djona Robert
Ronn Toornvliet

Ingrid Blonk
Bart Brinkman
Ron de Groot
Jolijn Jansen
Tineke Kramer
Marga v/d Maagdenberg
Helma Sandkuijl
Sini Vermeulen

Richard de Bock
Jan Cornelissen
Gerrit Hamstra
Ewoud de Jong
Stijn Lewakabessy
Jeremy v/d Mee
Winnifred v/d Star
Sofie Witte

Anno v/d Bosch
Nathalie Dragt
Peter v/d Heide
Lis Keizer
Aris Louwe
Gineke Oosterhuis
André Struijk
Noa Zoon

NIEUWE LEDEN

Valerie Bais
Stijn de Jong
Henrietta Ordelman

Bart Brinkman
Rob Jurriansen

Wil Broekaart
Wilma Jurriansen
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Quinty Groot
Tim Lienos

VOOR U GELEZEN
Wat maakt hardlopers zulke leuke collega's?
Hardlopers als collega hebben heeft absoluut zijn voordelen. Ze zijn
minder ziek, hebben meer energie, kunnen zich beter concentreren en
beschikken over heel veel positieve energie. Hardlopers hebben de neiging
om een betrouwbare groep te zijn – al zeg ik het zelf.
Ze verhogen ook de creativiteit, zo blijkt uit onderzoek van Rhode Island
College. Je herkent het zelf vast: heb je een probleem of loop je ergens
(figuurlijk) tegenaan, ga een rondje lopen. Tegen de tijd dat je terug bent,
heb je een lijst met oplossingen. Maar er zijn ook nadelen. Herken jij je in
de volgende situaties op kantoor?
Geen lastige kantoorstiltes meer
Hardlopers hebben altijd wel iets te vertellen. Maar wees gewaarschuwd,
veel van wat ze vertellen zal hardloopgerelateerd zijn.
Iedereen wordt actiever
Het is niet zo dat alle collega’s gaan lopen, maar als je collega alleen maar
over hardlopen praat dan ga je vanzelf wel vaker naar het koffieapparaat
of de wc en daar wordt je vanzelf actiever van! Vergeet niet: zitten is het
nieuwe roken.
De koelkast zal eindelijk schoon zijn
Geen restjes, want de hardloper eet het allemaal wel op.
Cijfertjes
De hersenen van de meeste hardlopers zijn fris en actief. Denk maar aan al die pr’s, afstanden en data die zij
moeten onthouden. Ze hebben thuis een lading aan cijfertjes klaarliggen.
Doelen halen
Hardlopers hebben vaak een doel voor ogen en als ze dat voor ogen hebben dan gaan ze er ook de volle
honderd procent voor. Hetzelfde geldt voor op de werkvloer. Moet er een bedrijfsdoel gehaald worden? Zet die
hardloper maar in als motivator om iedereen dagelijks, wekelijks of maandelijks aan hun taken te houden.
Organisatie
Heb je enig idee hoe moeilijk het is om werk, gezin, training, wedstrijden en een sociaal leven te combineren?
Een hardloper hebben daar veel ervaring in, ze zijn goed in timemanagement. Wil je dus iets gedaan krijgen,
vraag het de hardloper.
Efficiëntie
Rapporten die ingeleverd moeten worden, kilometers die nog gelopen moeten worden, er is er dus geen tijd
voor een babbeltje, tenzij je natuurlijk meer over hardlopen wilt weten. Tijdens werkuren zijn ze
geconcentreerd en tijdens vergaderingen hebben ze gelijk een actielijst gemaakt. Maar dat gezegd hebbende ,
een hardloper kan dus ook in zijn hardloopkleren op kantoor komen. Efficiënt toch?
Positiviteit
Endorfine, endorfine, endorfine. Het gelukshormoon die vrijkomt na het hardlopen. Heerlijk. En dat maakt
hardlopers over het algemeen positieve mensen. Tenzij, ze natuurlijk niet kunnen lopen, dan kunnen ze
behoorlijk chagrijnig zijn.
(Eleanor Crick voor Prorun)
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VIJF DINGEN
De vijf dingen waar je niet meteen aan denkt
Heb je binnenkort een tien mijl of een halve marathon op je programma staan? Je vindt dat je al goed traint?
Heb je aan deze 5 dingen wel eens gedacht?
1) Wat! De start om 10.00?
Train je stevig en je ziet een mooie progressie in je voorbereiding? Vergeet dan niet van je komende wedstrijd
de starttijd te checken. De gouden regel, hoe langer de afstand hoe vroeger de start. Zelf train ik graag in de
middag. Het is dan ook flink schakelen als je om 10.00 of 10.30 aan de startstreep staat van je wedstrijd over 21
kilometer. Train in ieder geval in de laatste twee weken rondom jouw starttijd. Dan voel je wat dat betekent
voor je. Doe iets meer zoals Eliud Kipchoge, die zijn trainingen ook afstemde op het vroege tijdstip van zijn
recordpoging om de 2 uur voor de marathon te bereiken. Je voelt je een stuk lekkerder.
Het is natuurlijk niet alleen die starttijd die relatief vroeg is. Je lichaam heeft 2 tot 3 uur nodig om echt lekker
wakker te worden. Sta op tijd op en je voelt je fris aan de start van je wedstrijd.
2) Nooit een biljartlaken
De organisatoren in Nederland beloven je een supervlak
parcours. Je krijgt echt de indruk of je 21 kilometer over
een tartan parcours mag denderen. Glad, verend en
obstakelvrij. Mooie beloften, ze komen ook dicht in de
buurt maar het Hollandse landschap heeft altijd
verrassingen voor je. Denk met name aan bruggen. Dat zijn
altijd stevige onderbrekingen voor dat lekkere ritme waar je
in zit bij langere wedstrijden.
Nog zo een fijne uitvinding: klinkerwegen. Dat kost veel
meer energie dan de trainingen die je liep op asfalt. Train
daarom nooit teveel op je aller gladste trainingsparcours.
Zorg voor extra bochten, bruggen, paden met kuilen waar je
overheen springt want tijdens de wedstrijd kom je ook een paar van deze jongens tegen.
3) Kip of kalkoen
Zit je op 3 of 4 weken voor je wedstrijd? Er zijn lopers die helemaal een uitgekiende voeding hebben vrij van
dierenleed. Heel knap. Voor andere lopers geldt, zorg bij de lange duurlopen dat je spieren genoeg herstellen.
Doe dat plakje kip of kalkoen op je boterham. Dat is mager vlees en voorziet je van genoeg eiwitten. Dat heb je
nodig om de schade die je oploopt in die lange trainingen, waar je iedere keer net je grens verlegt, te repareren.
Zoek in je supermarkt naar de biologische variant dan weet je dat er wat minder is geleden. Wil je dat niet, ga
dan op zoek naar de plantaardige alternatieven. Met name in producten zoals bonen en noten zitten veel
eiwitten. Je moet wel naar de etiketten kijken want de verschillen als het gaat om eiwitten is groot.
4) Taper scheelt procenten
Heb je echt 10 tot 12 weken je schema helemaal gevolgd? Je opbouw liep in omvang en intensiteit mooi op?
Volg dan ook die laatste 14 tot 7 dagen, de taperperiode. Dat geeft je net je piek. Anders uitgelegd: je bent door
je schema heel goed in vorm, maar de frisse sterke benen krijg je door ze de taperperiode aan te bieden.
Het scheelt niet veel, enkele procenten zeggen wetenschappers maar dat maakt echt wel verschil. Een 2 of 3%
beter persoonlijk record? Je denkt bij jezelf 'ja graag'. Dat is mogelijk met een goede taperperiode na een goed
gevolgd schema.
5) De ware beleving, met gratis boost
Heb je dat afgelopen weken alleen getraind? Of af en toe met een loopmaatje of groepje? De wedstrijd is heel
anders, een grote brei energie van hardlopers, muziek en spanning. Het is heerlijk als onderweg veel publiek
staat dat je aanmoedigt. En dat maakt echt verschil. De valkuil: je gaat helemaal los en je loopt te hard door al
die energie. Het voordeel: je gaat sneller dan je ooit had kunnen voorstellen. Bedenk daarom vóór de wedstrijd
hoe je daar mee omgaat. Sluit je je daarvoor af? Of gebruik je het door op sommige plaatsen je extra te laten
motiveren. Bij grote wedstrijden staan ook dj's en bands langs de kant. Die bieden momenten om je door de
beat en het enthousiasme nog sneller te laten lopen. Als je het goed toelaat, of stuurt, kun je zomaar vele
seconden sneller per kilometer lopen.
(Marc Gerlings voor Prorun)
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